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ค าน า  
 

แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบา้นตาขุน จดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นกรอบ
และแนวทางในการด าเนินงานดา้นการจดัการศึกษาให้มีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบั วิสัยทศัน์  ค่านิยม  
พนัธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินงานเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดย
ทบทวนงาน/โครงการและผลการด าเนินงาน ความส าเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง นอกจากนั้นยงัค านึงถึง
ความเช่ือมโยงกบันโยบายรัฐบาลดา้นการศึกษายุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตอบสนองต่อนโยบายของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นอกจากนั้นยงัค านึงถึงภารกิจหลักท่ีจะต้องเร่ง
ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ข
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545 ท่ีมุ่งเน้นสาระส าคญัของคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา  
เพื่อใหก้ารพฒันาการศึกษาของชาติเป็นไปเพื่อพฒันาคุณภาพคนไทยและสังคมไทยอยา่งย ัง่ยนื 

 แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2559  ฉบบัน้ีเกิดจากการระดมความคิดการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายงาน และบุคลากรทุกคน คาดหวงัว่าแผนปฏิบติัการฉบบัน้ีจะน าไปสู่การพฒันา
การศึกษาของโรงเรียนบา้นตาขนุอยา่งเป็นรูปธรรมยิง่ข้ึน 

 

 
        โรงเรียนบา้นตาขนุ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2558 32 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปีการศึกษา 2558 35 
เป้าหมายในการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปีการศึกษา 2559 37 
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โครงการ One student One product 92 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐาน  และผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
  ช่ือสถานศึกษา 

โรงเรียนบา้นตาขนุตั้งอยูเ่ลขท่ี 118 หมู่ท่ี 1 ต าบลพะแสง  อ าเภอบา้นตาขนุ  จงัหวดั      
สุราษฎร์ธานี รหสัไปรษณีย ์84230 โทรศพัท ์-    website http:www.btkh.ac.th  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

การเปิดสอน 
 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 

เขตพืน้ทีบ่ริการ     
-  ต าบลพะแสง หมู่ท่ี 1-4, 7, และ 9 

 
ข้อมูลด้านผู้บริหาร      
      ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ว่าง 
   นางทิพวรรรณ  ทองชิต  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
(ศษ.ม.) สาขาการประถมศึกษา  ด ารงต าแหน่งรักษาการผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุ ตั้งแต่ วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2558  - ปัจจุบนั  รวมเวลาด ารงต าแหน่งเป็นเวลา  7  เดือน    

    
  ประวตัิโรงเรียนบ้านตาขุน 

 โรงเรียนบา้นตาขนุ ตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2482  โดยนายชอ้ย  เกตุแทน ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1 ต าบล
พะแสง เป็นหวัหนา้ร่วมกบัราษฎรช่วยกนัปลูกสร้าง  นายแปลง ธรรมา ศึกษาธิการอ าเภอไดท้  าการ
เปิดป้ายให้ช่ือว่าโรงเรียนประชาบาลต าบลพะแสง 2(บ้านตาขุน)และได้เปล่ียนช่ือใหม่ตามช่ือ
หมู่บา้นเป็นโรงเรียนบา้นตาขุน  ต่อมา พ.ศ. 2499 พระเวียน เขมโก นายสวาสด์ิ  อินทรักษ ์ครูใหญ่
โรงเรียนบา้นตาขนุ นายพงษ ์ทองจนัทร์ ครูโรงเรียนบา้นตาขนุ ไดร่้วมกบัก านนั ผูใ้หญ่บา้น ราษฎร 
ได้วางโครงการจดัหาไม ้และเงินปลูกสร้างอาคารเรียนถาวรข้ึนตามแบบ 002  กรมสามญัศึกษา 
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ขนาดของอาคารเรียนกวา้ง 7 เมตร ยาว 27 เมตร จนแลว้เสร็จ และเปิดใช้เม่ือ พ.ศ. 2521 ได้เปิด
ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  และในปีถดัมาไดข้ยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  

 พ.ศ. 2522  ไดรั้บงบประมาณสร้างอาคารเรียนข้ึนอีก 1 หลงั จ านวน 3 ห้องเรียน ตามแบบ 
ป. 1 ข ใตถุ้นสูง ส าหรับอาคารประกอบมี บา้นพกัครู 2 หลงั ส้วม 2 หลงั 4   ท่ีนัง่ โรงอาหารซ่ึงต่อ
เติมปรับปรุงจากอาคาร 1 ห้องเรียน เป็นโรงอาหารก่ึงถาวร ปัจจุบนัจดัเป็นอาคารสอน ตั้งแต่ 
อนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 

     เดือนกนัยายน 2532  นายสมศกัด์ิ  ทวรีาษฎร์ ไดรั้บค าสั่งยา้ยใหไ้ปด ารงต าแหน่งครูใหญ่
โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทกัษ์  นายสัญญา  ใจใส่ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านพฒันา 2 ได้ยา้ยมาด ารง
ต าแหน่งโรงเรียนน้ี เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม พ.ศ. 2532  -  30  กนัยายน  2558  
 

 พ.ศ.2549  ทางโรงเรียน ไดรั้บงบบริจาคสร้างอาคารอเนกประสงคสุ์ทธิเกตุ จาก
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต ดว้ยความร่วมมือของนกัศึกษา 
    พ.ศ.2554  ทางโรงเรียน ไดรั้บงบบริจาคสร้างอาคารห้องสมุดจากกองทุนพื้นท่ีโดยรอบ
โรงไฟฟ้าเข่ือนรัชชประภา  เป็นจ านวนเงิน  340,000 บาท  และชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจงัหวดั                              
สุราษฎร์ธานี  เป็นจ านวนเงิน 100,000  บาท 
 พ.ศ.2556  ทางโรงเรียน ไดรั้บงบบริจาคสร้างถนนคอนกรีตหนา้อาคารเรียน จากคณะครู 
เป็นจ านวนเงิน 60,000  บาท   
 พ.ศ.2558  ทางโรงเรียน ไดรั้บงบบริจาคสร้างถนนคอนกรีตหนา้อาคารเรียน จากองคก์าร
บริหารส่วนต าบลพะแสง  เป็นจ านวนเงิน 290,000  บาท         

โรงเรียนไดป้รับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียน โดยปลูกตน้ไมบ้ริเวณหนา้โรงเรียน และน า
เทคโนโลยรีะบบ ICT มาช่วยในการเรียนการสอนใหท้นัสมยัทนัโลกทนัเหตุการณ์ มีโทรทศัน์และ
คอมพิวเตอร์ทุกหอ้งเรียน มีอาคารหอ้งสมุด มีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  

ทางส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบใหโ้รงเรียนเขา้ร่วม
โครงการโรงเรียนประชารัฐ  ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเนน้ให้โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูป้กครอง ครู และชุมชนร่วมกนัจดัการศึกษา 

ไดรั้บป้ายแสดงถึงการเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล ปัจจุบนัโรงเรียนบา้นตาขนุเปิดท า                
การสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีนกัเรียนจ านวน 166  คน ผูบ้ริหาร -  คน               
(เดือนตุลาคม 2558  นางทิพวรรณ  ทองชิต  ต าแหน่งครู รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียน  
เน่ืองจากการเกษียณอายุราชการของผูบ้ริหาร) ครูประจ าการจ านวน 9  คน ครูอตัราจา้ง 5  คน               
ช่างปูนชั้น 4  จ  านวน 1 คน ครูธุรการ 1  คน  รวมบุคลากรครู  14  คน(ขอ้มูล 10 มี.ค. 2559) 
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ข้อมูลนักเรียน 
  ปัจจุบนัโรงเรียนมีขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนนกัเรียน  ขอ้มูลปีการศึกษา  2558  (10 มิถุนายน 
2558)  ดงัน้ี 

1.   จ  านวนนกัเรียนในเขตบริการทั้งหมด  69  คน 
2.   จ  านวนนกัเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการและต่างจงัหวดั  97  คน 
 
จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ันทีเ่ปิดสอน (ข้อมูล 10 มิ.ย. 2558) 

 

หมายเหตุ 
 อตัราส่วน จ านวนครู  :  จ านวนนักเรียน 
 ระดับประถม         1   :   21 
 จ านวนครูสายผูส้อนทั้งหมด                14        คน (รวมอตัราจา้งดว้ย) 

จ านวนครูท่ีสอนระดบัอนุบาล             2         คน 

ช้ัน จ านวนห้อง 

จ านวนนักเรียน(คน) 

ชาย หญงิ รวม 

อนุบาล 1 1 10 13 23 

อนุบาล 2 1 11 15 26 

รวมระดับอนุบาล 2 21 28 49 

ป.1 1 15 14 29 

ป.2 1 12 10 22 

ป.3 1 10 7 17 

ป.4 1 11 6 16 

ป.5 1 7 10 17 

ป.6 1 10 5 15 

รวมระดับประถม 6 65 52 117 

รวมทั้งหมด 8 86 80 166 
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จ านวนครูท่ีสอนระดบัประถม            11         คน 
ครูพี่เล้ียงเด็กพิเศษ                               1          คน 

จ านวนนักเรียนทีม่ีลกัษณะพิเศษ 

รายการ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด (นร. ทั้งหมด  117  คน) 

1.  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม 30 25.64 
2.  นกัเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ   
3.  นกัเรียนปัญญาเลิศ - - 
4.  นกัเรียนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษ  ( ยากจน, ดอ้ยโอกาส ฯลฯ ) 

28  

5. นกัเรียนตกซ ้ าชั้น 5 4.47 
6. นกัเรียนต่างดา้ว -  

รวม  63 30.11 

 

ข้อมูลบุคลากร 
ครูประจ าการ 

 
ที ่

 
ช่ือ-สกลุ 

 
อายุ
ตวั 
(ปี) 

 
อายุ

ราชการ 
(ปี) 

 
ต าแหน่ง/ 
วทิยฐานะ 

 
 

วุฒิ 

 
 

วชิาเอก 

 
 

สอนวชิา/ช้ัน 

จ านวน
คร้ัง/วนั 
ทีไ่ด้รับ

การพฒันา
ในรอบปี 

1 นายวลัลภ  บานเยน็ 58 35 คศ. 2 ค.บ. ประถมฯ ป.1-2 บางสาระ 61 
2 นางสจัจา เวฬุวนารักษ ์ 52 32 คศ. 2 กศ.บ. ประถมฯ ป.1 บางสาระ 137 
3 นางศรัณยา เพชรชู 50 26 คศ. 3 กศ.บ. ประถมฯ ป.5 บางสาระ 132 
4 นางสุวจันา เพชรานนัท ์ 49 19 คศ. 2 ค.บ. นาฏศิลป์ ป.6 บางสาระ 136 
5 นายค ารณ สาระอาภรณ์ 59 33 คศ. 2 ศษ.บ.  ประถมฯ ป.3บางสาระ 98 
6 นายด ารงศกัด์ิ  รจนา 56 26 คศ. 2 ค.บ.  คณิตฯ  ป.4-6บางสาระ 103 
7 นางกมลทิพย ์ ใจใส่ 57 33 คศ.3 ค.บ. ประถมฯ ป.4 บางสาระ 132 
8 นางสาวอจัฉราวรรณ ชลรัตน ์ 26 - ครูผูช่้วย ค.บ. ภาษาไทย ป.2-4 บางสาระ - 
9 นางทิพวรรณ  ทองชิต 56 25 คศ. 3 กศ.ม.. ประถมฯ ป.2 บางสาระ 74 
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ครูอตัราจ้าง 
 
ที ่

 
ช่ือ-สกลุ 

 
อายุตวั 
(ปี) 

 
วุฒ ิ

 
วชิาเอก 

 
สอนวชิา/ช้ัน 

 
จ้างด้วยเงนิ 

จ านวนคร้ัง/
วนัในการ
พฒันา 

1 นางปรีดา จุลพฤกษ ์ 52 ม.6 - เด็ก แอลดี สพฐ. 4 
2 นางสาววจิาริณี มีเจริญ 33 บธ.บ. การจดัการ อนุบาล ๒ อุดหนุนอบจ. 22 
3 นางสาวพรรทนา สรรภา 37 ค.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ คอมพิวเตอร์ บริจาค 10 
4 นางพนารัตน์  เพง็จนัทร์ 33 ปวช. คอมพิวเตอร์ อนุบาล ๑ บริจาค 4 
5 นางสาวสกณุา  นวนทอง 26 ค.บ. ภาษาองักฤษ ป.๑-ป.๖ บริจาค 1 

 
จ านวนครูผูส้อนทั้งหมด(ไม่รวมครูพี่เล้ียง)   9    คน 
จ านวนครูท่ีสอนวชิาตรงเอก 2 คน       คิดเป็นร้อยละ 22.22 
จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนดั 7 คน คิดเป็นร้อยละ  77.78 
(ครูทั้งหมด  หมายถึง  ครูปฏิบติัการสอนทั้งท่ีเป็นครูประจ าการ และครูอตัราจา้ง  
 

จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน้าที ่เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์ 

 
ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษา อายุเฉลีย่ ประสบการณ์ในต าแหน่ง 
 

ชาย 
 

หญิง 
ต า่
กว่า 
ป.ตรี 

 
ป.ตรี 

สูงกว่า 
ป.ตรี 

น้อย
กว่า 
30 ปี 

31-50
ปี 

51 ปีขึน้
ไป 

น้อยกว่า 
10 ปี 

11-20 
ปี 

21 ปี 
ขึน้ไป 

ผูอ้  านวยการ - - - - - - -  - - - 
ครูประจ าการ 3 6 - 8 1 1 2 7 1 2 6 
ครูอตัราจา้ง - 5 2 3 - 1 3 1 4 1 - 
นกัการ/ภารโรง 1 - 1 - - - - 1 - - - 
อ่ืน ๆ (ธุรการ) - 1 - 1 1 - 1 - 1 - - 

รวม 4 12 1 12 2 2 6 9 5 3 6 
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จ าแนกตามสาขาวชิาเอก 

สาขาวชิาเอก จ านวน (คน) 
ภาษาไทย 1 
คณิตศาสตร์ 1 
สังคมศึกษา 1 
คอมพิวเตอร์ 1 
ภาษาองักฤษ 1 
การประถมศึกษา 5 
นาฏศิลป์ 1 
อ่ืนๆ...................................... 4 

รวม  
 

จ าแนกตามวทิยฐานะ (ไม่รวมครูอตัราจ้าง) 

วทิยฐานะ จ านวน (คน ) 
ยงัไม่มีวทิยฐานะ 1 
ช านาญการ 6 
ช านาญการพิเศษ 3 
เช่ียวชาญ - 
เช่ียวชาญพิเศษ - 

รวม 10 
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แผนทีก่ารเดินทางมาโรงเรียน 
                                                         
                                                     แผนทีโ่รงเรียนบ้านตาขุน 

 
 
 
  
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
                        
           
    
           
           
           
           

     
 
 

ถนนสุราษฎร์ – ตะกัว่ป่า เล้ียวขวาเขา้ถนนเข่ือนรัชชประภา  

 
 
 
 

สะพานรถขา้มถนนบางนา-ตราด 

ไป
ชล

บุรี
 

ถน
นบ

าง
นา

-ต
รา
ด 

เขา้อ าเภอ 

10
00
  ม

. 

วดัตาขนุ 

รร.ตาขนุ รพ.บา้นตาขนุ 

        ถนนสุราษฎร์ – ตะกัว่ป่า  

 

รร.บา้นตาขนุ 

สะพานพมุดวง 

ถน
นเ
ขื่อ

นรั
ชช

ปร
ะภ

า 
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อาคารสถานที ่
 1.  เน้ือท่ีจ  านวน  ทั้งหมด       5   ไร่   47  ตารางวา 
 2.  อาคารเรียนรวม  3  หลงั      

3.  อาคารอเนกประสงค ์สุทธิเกตุ 
4.  อาคารอเนกประสงค(์โรงอาหาร) 
5.   จ  านวนสนามกีฬา   2    สนาม  ไดแ้ก่  สนามฟุตบอล  และสนามวอลเลยบ์อล 
6.   บา้นพกัครูชั้นเดียวยกพื้นสูง   จ  านวน    1    หลงั      
7.   หอ้งส้วม  จ  านวน   2       หลงั     จ  านวน   8  หอ้ง 
8.  อาคารหอ้งสมุด  จ านวน  1  หลงั 
9.  จ  านวนหอ้งเรียนทั้งหมด    8       หอ้งเรียน  แบ่งเป็น 

ชั้นเรียนอนุบาล        จ  านวน    2      หอ้ง 
ชั้นประถมศึกษา       จ  านวน    6      หอ้ง 

 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
1.   สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็นสวนยางพารา  มีลกัษณะเป็นท่ีราบ ติดแม่น ้าพุมด

วง  สถานท่ีใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน ไดแ้ก่อาคารพาณิชย ์และสถานท่ีราชการ เช่น ห้องสมุด
ประชาชนอ าเภอบา้นตาขุน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลพะแสง อาชีพหลกัของชุมชน คือ ท าสวน
ยางพารา  นบัถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ งานประเพณีวนั
สารทเดือนสิบ วนัผลไม ้ และประเพณีตามวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 

 จ  านวนครัวเรือน/ประชากรในเขตบริการดงัน้ี 
   หมู่ท่ี  1  จ  านวน  260/750 
   หมู่ท่ี  7  จ  านวน   43/150 
   หมู่ท่ี  9  จ  านวน  116/298 
 จ านวนประมาณโดยประมาณ  1,200  คน 

2.   ผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา อาชีพหลกั คือ ท าสวน
ยางพารา รับจา้งกรีดยาง งานรับจา้งทัว่ไป  ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้
โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี 50,000 บาท  จ  านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  4  คน 
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 3.  โอกาสและขอ้จ ากดัของโรงเรียน 
 โอกาส ข้อจ ากดั 

เน่ืองจากโรงเรียนบา้นตาขนุ อยูใ่กลว้ดัตาขนุ ท า
ใหน้กัเรียนไดไ้ปร่วมกิจกรรทางศาสนาบ่อยคร้ัง 
อยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เช่นแม่น ้า 
พุมดวง อยูใ่กลแ้หล่งประกอบการ เช่นโรงงานผลิต
วสัดุก่อสร้าง  อยูใ่กลส้ถานท่ีราชการหลายแห่ง 
รวมทั้งตลาด ธนาคาร ฯลฯ ท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงไดม้ากโรงเรียน
ไดรั้บการช่วยเหลือจากองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลพะแสง เป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวนั
และนมโรงเรียน งบสนบัสนุนดา้นกีฬา ของ
โรงเรียน และอ่ืนๆ  

ปัจจุบนันกัเรียนโรงเรียนบา้นตาขนุ ส่วนใหญ่มีฐานะ
ปานกลาง สืบเน่ืองจากขอ้จ ากดัในเร่ืองท่ีดินท ากินมี
นอ้ย  และมีราคาสูงท าใหไ้ม่มีอ านาจในการซ้ือ และ 
ผูป้กครองนกัเรียนบางส่วนมีอาชีพรับจา้งท าใหต้อ้ง
ยา้ยสถานท่ีท างานบ่อย ๆ   ส่งผลใหต้อ้งยา้ยบุตร
หลานไปหาท่ีเรียนใหม่ดว้ย และส่งผลใหฐ้านะ
ทางการเงิน 
ไม่ดีเท่าท่ีควร 

 
แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิน่และการใช้ 

1.  หอ้งสมุดมีขนาด  60 ตารางเมตร จ านวนหนงัสือในห้องสมุด 900  เล่ม การสืบคน้
หนงัสือการสืบคน้หนงัสือและการยมื-คืน ใชร้ะบบ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  จ  านวนนกัเรียนท่ีใช้
หอ้งสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย 45  คนต่อวนั  

2.  หอ้งคอมพิวเตอร์ 
 -  ใชเ้พื่อการเรียนการสอน   จ านวน 10   เคร่ือง 
 -  ใชเ้พื่อการบริหารจดัการ      จ านวน 5      เคร่ือง   
จ านวนนกัเรียนท่ีสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย  52 คน/วนั 
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3.   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 
ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

1.หอ้งสมุด 
2.อาคารอเนกประสงค ์
3.โรงอาหาร 
4.หอ้งประชาธิปไตย 
5.หอ้งคอมพิวเตอร์ 
6.สนามเด็กเล่น 
7.สนามฟุตบอล 

8. โรงอาหาร 
9. สหกรณ์โรงเรียน 

415 
80 
80 
200 
40 
320 
200 
200 
150 

 
 4.  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ปี 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

1. วดัตาขนุ 
2. โรงพยาบาลบา้นตาขุน 
3.ตลาดตาขนุ 
4.เข่ือนรัชชประภา 
5.อบต.พะแสง 

6 
7 
5 
4 
3 
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5.  ปราชญช์าวบา้น/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/ผูท้รงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหค้วามรู้แก่ครู 

นกัเรียน ในปีการศึกษาท่ีรายงาน จ านวน 8  คน ดงัน้ี 
  5.1  นางนฤมมล  ศรีค า ใหค้วามรู้เร่ือง การตรวจสุขภาพตนเอง 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ  านวน 10 คร้ัง/ปี 

5.2  เจา้หนา้ท่ีต ารวจ จาก สภ.อ.บา้นตาขุน  ภูมิปัญญาดา้นการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของสารเสพติดในสถานศึกษา  จ  านวน  20   คร้ัง/ปี 

5.3  เจา้หนา้ท่ีจากโรงพยาบาลบา้นตาขนุใหค้วามรู้เร่ืองการป้องกนัตวัเองจากการติด
เช้ือจากโรคระบาดต่างๆ และการดูแลสุขอนามยัของตนเอง   จ  านวน  2 คร้ัง/ปี 

5.4  เจา้หนา้ท่ีอนามยัจากโรงพยาบาลชุมชนต าบลพะแสง  ใหบ้ริการดา้นการดูแล
สุขภาพอนามยันกัเรียน การชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง สุขภาพช่องฟัน สายตา และวคัซีนป้องกนัโรค
ต่างๆ จ านวน 6 คร้ัง/ปี 

5.5  สถาบนัการศึกษาระดบัมธัยม ทั้งของภาครัฐและเอกชน มาแนะแนวใหค้วามรู้
เร่ืองการศึกษาต่อ จ านวน 2  คร้ัง/ปี 
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ข้อมูลโครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนบ้านตาขุน  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวชิา/

กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดบัประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม 
      และการด าเนินชีวิตในสงัคม 
 ภูมิศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์ 

120 
 
 
 

80 
 
 

40 

120 
 
 
 

80 
 
 

40 

120 
 
 
 

80 
 
 

40 

120 
 
 
 

80 
 
 

40 

120 
 
 
 

80 
 
 

40 

120 
 
 
 

80 
 
 

40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) 40 40 40 80 80 80 
รวมเวลาเรียนพืน้ฐาน 840 840 840 840 840 840 

รายวชิาเพิม่เติม       
หนา้ท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
 กิจกรรมแนะแนว 30 30 30 30 30 30 
 กิจกรรมนกัเรียน       
    - ลกูเสือ เนตรนารี  40 40 40 40 40 40 
    - ชุมนุม/ ชมรม 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและฯ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาทั้งหมด 1,000 ช่ัวโมง/ปี 
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ตามที่หลกัสูตรก าหนด 

  
สรุปแผนงานโครงการทีด่ าเนินการประสบความส าเร็จในปีทีผ่่านมา 

 

ช่ือ 
งาน/โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 
 

-เพื่อยกระดบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
-ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนกัเรียนใน
ภาพรวมทุกกลุ่มสาระ
สูงข้ึน 

-จดัท าเคร่ืองมือ 
-แข่งขนัทกัษะทาง
วชิาการ 
-วดัผลประเมินผลตาม
สภาพจริง 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 
-ผลสัมฤทธ์ิใน
ภาพรวมสูงข้ึนกวา่ 
ร้อยละ 75 

พฒันาระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

-เพื่อให้นกัเรียนไดรั้บ
การดูแลช่วยเหลือใน
ทุกดา้นเตม็ตาม
ศกัยภาพ 
-นกัเรียนมีสุขภาพ
แขง็แรง สุขนิสัยดี 
ปลอดภยัจากสารเสพ
ติด และอบายมุข 

-คดักรอง 
-เยีย่มบา้น 
-แนะแนว 
-ช่วยเหลือนกัเรียนท่ี
ดอ้ยโอกาส และเด็ก
พิเศษ 
-ใหค้  าปรึกษา 
-ส่งเสริมสุขภาพ 

-ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนไดรั้บการ
ดูแลช่วยเหลือจ าแนก
ตามกลุ่มปกติ กลุ่ม
เส่ียง และกลุ่มพิเศษ 

ทศันศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

-เพื่อให้นกัเรียนไดรั้บ
ระสบการณ์จากแหล่ง
เรียนรู้จริง 
-นกัเรียนเกิดความ
สนใจท่ีจะแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ 

-น านกัเรียนไปทศัน
ศึกษา 

-ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนไดรั้บความรู้ 
ความเขา้ใจจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 

ส่งเสริมการจดั
กิจกรรมวนัส าคญั 

-เพื่อให้นกัเรียนได้
แสดงออกถึงความ

-จดักิจกรรม ในวนั
ส าคญัตามปฏิทิน เช่น

ร้อยละ80 ของ
นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วม
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กตญัญูกตเวทีต่อ
สถาบนัหลกั 

วนัข้ึนปีใหม่   
วนัมาฆบูชา  

กิจกรรม 

ช่ือ 
งาน/โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
 -มีความรู้ เห็นคุณค่า 

และตระหนกัใน
ความส าคญัของ
ประเพณีอนัดีงาม 

วนัเขา้พรรษา เป็นตน้ ร้อยละ80ของ
ผูป้กครองนกัเรียน
ไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 

เขา้ค่ายพกัแรม 
ลูกเสือเนตรนารี 

-เพื่อฝึกใหน้กัเรียนอยู่
ร่วม และท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
- นกัเรียน
ระดบัประถมไดร่้วม
กิจกรรม 
ทุกคน 

-น าลูกเสือ เนตรนารีไปเขา้
ค่ายพกัแรมนอกสถานท่ี 
- ลูกเสือส ารองท ากิจกรรม
ร่วมกนัภายใน 

ร้อยละ 90 ของ
นกัเรียนท่ีไดเ้ขา้
ร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี 

จดัการศึกษาระดบั
ปฐมวยั 

-เพื่อจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน ดา้น
ร่างกาย อารมณ์สังคม 
และสติปัญญาก่อนเขา้
เรียนระดบั
ประถมศึกษา 
- นกัเรียนระดบัปฐม
วนัไดรั้บการพฒันา
อยา่งรอบดา้น มีสุข
นิสัย สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดี 

-จดัมุมประสบการณ์ 
-จดัท าแผนการจดั
ประสบการณ์ 
- จดักิจกรรมตามแผนฯ 
-ทดสอบพฒันาการ 4 ดา้น 
-รายงานผลการพฒันา 
 

-ร้อยละ 90ของ
นกัเรียนปฐมวยั
ไดรั้บการพฒันา
ทั้ง 4 ดา้น 

การวดั และ
ประเมินผล 

-เพื่อใหก้ารวดั และ
ประเมินผลสอดคลอ้ง
กบัทฤษฏี พฤติกรรม

-ประชุมวางแผนฯ 
-ใหค้วามรู้ดา้นการวดัผล 
ประเมินผลตามสภาพจริง 

ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
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การเรียนรู้ 
-เพื่อใหก้ารวดั และ 

-สร้างเคร่ืองมือ 
-น าเคร่ืองมือไปใช ้

เรียนสูงข้ึน 

ช่ือ 
งาน/โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

 ประเมินผลตรงตาม
สภาพจริง 
นกัเรียนไดรั้บการ
ประเมิน และพฒันา
อยา่งเหมาะสม 
-ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 

-รวบรวมสรุป รายงานผล 
 

 

วจิยัเพื่อพฒันา
คุณภาพทาง
การศึกษา 

-เพื่อใหค้รูมีความรู้
ความเขา้ใจ และ
สามารถปฏิบติังานวจิยั
ในชั้นเรียนได ้
-ครูทุกคนมีความรู้
ความเขา้ใจ และ
สามารถปฏิบติัปฏิบติั
งานวจิยัในชั้นเรียน 

-ประชุม วางแผน 
-ใหค้วามรู้เร่ืองการวิจยัใน
ชั้นเรียน 
-วเิคราะห์ปัญหา สร้าง
เคร่ืองมือ 
-ด าเนินการตามแผนฯ 

-ครูร้อยละ 80 มี
ความรู้ และ
สามารถปฏิบติั
งานวจิยัเพื่อ
พฒันาการเรียน
การสอน 

นิเทศติดตามผล และ
พฒันาการเรียน   การ
สอน 

-เพื่อใหค้รูไดรั้บการ
นิเทศอยา่งทัว่ถึง 
น าไปสู่การพฒันางาน 
ตดัสินใจในการ
ปฏิบติังาน 
-ครูมีส่วนร่วมในการ
พฒันางาน ตดัสินใจ 
ตามความรู้ 
ความสามารถ และ
ความสนใจ 

-ประชุมวางแผน 
-ก าหนดรูปแบบการนิเทศ 
-ด าเนินงานตามแผนการฯ 
-ติดตามประเมินผล สรุป 

-ครูร้อยละ 100 
ไดรั้บการนิเทศ
อยา่งทัว่ถึง และ
ต่อเน่ือง มีคุณภาพ 
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ช่ือ 
งาน/โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วธีิด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
แข่งขนัทกัษะทาง
วชิาการ 
 
 
 

-เพื่อจดักิจกรรมให้
นกัเรียน ไดแ้สดงออก
ซ่ึงความสามารถใน
ดา้นวชิาการทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
-นกัเรียนมีความรู้ 
ความเขา้ใจ และมี
ทกัษะในเชิงวชิาการ   

-จดัประกวดแข่งขนัราย
กลุ่มประสบการณ์ 
-จดัแข่งขนัรายชั้นเรียน 
-ส่งตวัแทนท่ีชนะระดบัชั้น
เขา้แข่งขนัในระดบั
เครือข่าย เพื่อเป็นตวัแทน
เขา้แข่งขนัระดบัเขตพื้นท่ี 

-ร้อยละ70 ของ
นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมแข่งขนั
ระดบัชั้นเรียน 

ONE  STUDENT  ONE  
PRODUCT 

-เพื่อให้นกัเรียนมี
ผลงาน 1  คน :  ช้ิน : 1  
วชิา  :  1 ปีการศึกษา 
-นกัเรียน น านวตักรรม
มาใชพ้ฒันาการเรียนการ
สอน  มีผลงานเผยแพร่สู่
ชุมชนนกัเรียนเรียนรู้ตาม
ความสนใจ  ความถนดั มี
ความสุขกบัการเรียน 

-ครูประจ าชั้นด าเนินการ 
ตามโครงการตลอดปี 
การศึกษา 
-ประเมินผลขณะ 
ด าเนินงาน 
-สรุป  ประเมิน  
รายงานผล 

-ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนมีผลงาน
เป็นท่ีปรากฏ 

การพฒันาการ
ประกนัคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา 

-เพื่อให้โรงเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ านวน 15 
มาตรฐานอยูใ่นเกณฑ์
ดีมาก 
-โรงเรียนมีระบบ
ประกนัคุณภาพท่ีดี 

-สร้างระบบและ 
ปฏิบติัการประเมินภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  จดัท ารายงาน 
การประเมินตนเอง 
(SAR) 
-ตรวจสอบประเมิน
โครงการ 

ร้อยละ 100 
นกัเรียน  ครู   
ผูบ้ริหาร  ไดรั้บ
การพฒันาตาม
เกณฑม์าตรฐาน  
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ช่ือ 
งาน/โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ 
/เป้าหมาย 

วธีิด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

การจดัระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศ 

-เพื่อใหมี้ขอ้มูลพื้นฐานทาง
การศึกษา มีความถูกตอ้ง 
ครบถว้น  และเป็นปัจจุบนั 
-จดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศให้
ครอบคลุม     

-การตรวจสอบ
ขอ้มูล 
-งานทะเบียนประวติั 
-รายงานขอ้มูล
สถานศึกษา 
-รายงานนกัเรียนท่ี
จบการศึกษา  

ร้อยละ 90 ของ
โรงเรียนจดัระบบ
ขอ้มูลอยา่งเป็น
ระบบง่ายต่อการ
ตรวจสอบ /รายงาน 

พฒันการศึกษา
ปฐมวยั 

-สนองความสนใจของนกัเรียน 
จดับรรยากาศในชั้นเรียน 
-ใหน้กัเรียนมีพฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 
-หอ้งเรียนมีมุมประสบการณ์
ครบถว้น 

-ด าเนินการผลิตส่ือ 
-จดัมุมประสบการณ์ 
-ติดตามประเมินผล 
-รายงานผล 

-นกัเรียนร้อยละ 90 
มีความสุขในการ
ร่วมกิจกรรม 
-นกัเรียนมี
พฒันาการท่ีดีข้ึน 

อนุบาลสัญจร -นกัเรียนไดศึ้กษานอกสถานท่ี 
-เรียนรู้อยา่งมีความสุข 
-มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 

-น านกัเรียนไปทศัน-
ศึกษานอกสถานท่ี 
-ติดตามประเมินผล 
-รายงานผล 

-นกัเรียนร้อยละ 80 
ไดศึ้กษาจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 
-นกัเรียนมีความสุข
จากการเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

บณัฑิตนอ้ย -นกัเรียนมีความภูมิใจใน
ความส าเร็จ 
-กลา้แสดงออก และมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียน 
-ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

-จดักิจกรรมวนั
บณัฑิตนอ้ย 
-ติดตามประเมินผล 
-รายงานผล 

-นกัเรียนทุกคนมี
ความสุขในการ
ร่วมกิจกรรม 
-ผูป้กครองให้
ความร่วมมือใน
กิจกรรม   
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ช่ือ 
งาน/โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ 
/เป้าหมาย 

วธีิด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

พฒันาหลกัสูตร 
และการจดัการ
เรียนรู้ 

-ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัสูตร 
-นกัเรียนมีความรู้ ตาม
จุดประสงค ์
-นกัเรียนมีทกัษะ  มีคุณลกัษณะ
ตามจุดเนน้ 

-น าหลกัสูตรไปใช ้
-ประเมิน ปรับปรุง 
-ติดตามผล 
-รายงานผล 

-ครูทุกคนเขา้ใจใน
เร่ืองหลกัสูตร 
-นกัเรียนมีความรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรท่ีก าหนด 

โรงเรียนสีขาว -ชุมชนและโรงเรียนตระหนกัใน
ความรับผดิชอบ ใหเ้กิดความ
มัน่คงและย ัง่ยนื 

-ชุมชนเขา้ใจและร่วมคิด ร่วมท า 
รณรงค ์ป้องกนั สารเสพติดใน
โรงเรียน 
 

-ขอความร่วมมือ
เจา้หนา้ท่ีและ
ประชาชน 

 -จดัท าเอกสาร
เผยแพร่  
- ด าเนินการตาม
แผน 

 -วดัและประเมินผล
โครงการ 

-ชุมชนมีความ
ตระหนกัถึงโทษ
ของสารเสพติด 
การพนนั อบายมุข 
การอยูร่่วมกนัใน
สังคม 

 -ชุมชนเกิดความ
สงบสุข ตลอดกาล 

 
ธนาคารขอ้สอบ จดัท า และเก็บขอ้สอบทุกกลุ่ม

สาระ 
บริการใหค้วามสะดวก 
พฒันาปรับปรุง 
-จดัท าขอ้สอบ 8 กลุ่มสาระ 
-ครูมีความสะดวกพึงพอใจ 

-ศึกษาหลกัสูตร 
-วเิคราะห์หลกัสูตร 
-จดัท าแบบทดสอบ 
น าไปทดลองใช ้
-ปรับปรุง แกไ้ข 
-จดัเก็บ เพื่อไว้
บริการ 
-ประเมินผลการใช ้

-ครูทุกคนมี
ขอ้สอบใช ้
-นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 
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ช่ือ 
งาน/โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ 
/เป้าหมาย 

วธีิด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 

-นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ 
-โรงเรียนจดัการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 
-นกัเรียนไดรั้บการประเมินดา้น
รักการอ่าน 
-นกัเรียนเขา้รับบริการหอ้งสมุด
ทุกวนั 

-ประชาสัมพนัธ์
กิจกรรม 
  ใหน้กัเรียนทราบ 
- จดัท าสมุดบนัทึก
การอ่านและจด
บนัทึก 
- มอบรางวลั
นกัเรียนยอดนกัอ่าน 
-ติดตามผลการ
ปฏิบติังาน 
ประเมินผลรายงาน
ผลการปฏิบติังาน 

-นกัเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน  รักการ
คน้ควา้  ใฝ่เรียนรู้
และแสวงหา
ความรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง 
-นกัเรียนมี
พฒันาการทางดา้น
การอ่านดีข้ึน 
-นกัเรียนมี
ความสามารถใน
การคน้ควา้หา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ 

โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

-พฒันาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 
ใหเ้อ้ือต่อการพฒันาสุขภาพ
นกัเรียน 

-แกปั้ญหาสุขภาพนกัเรียน 
-ส่งเสริมการออกก าลงักาย เพื่อ
สุขภาพแก่นกัเรียน 

-นกัเรียนทุกคนไดเ้รียนรู้ถึงการ
จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกตอ้ง ปลูกฝัง
สุขนิสัยและเสริมสร้าง
พฤติกรรมดา้นอนามยั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีตั้งแต่วยัเรียน 

-บริการตรวจ
สุขภาพ 

-อาหาร น ้าด่ืม
สะอาด 

-ส่ิงแวดลอ้มสะอาด
ปลอดภยั 

-จดัสถานท่ีในการ
ออกก าลงักาย 

- นกัเรียนร้อยละ 
90 มีสุขภาพ
แขง็แรงปราศจาก
โรคภยั 

ต่าง ๆ 

- นกัเรียนออกก าลงั
กายอยา่งสม ่าเสมอ 
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ช่ือ 

งาน/โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ 
/เป้าหมาย 

วธีิด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ส่งเสริมแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-การปลูกฝังใหเ้ด็กและเยาวชน 
รู้จกัการใชชี้วิตท่ีพอเพียง 

-เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง 
ๆ  ฝึกการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งอ้ือ
เฟ้ือเผื่อแผแ่ละแบ่งปันมี
จิตส านึกรักษาส่ิงแวดลอ้มและ
เห็นคุณค่าของ
วฒันธรรม  ค่านิยม  เอกลกัษณ์
ความเป็นไทย 

-ส่งเสริม ความรู้ 
และคุณธรรมของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
-พฒันานกัเรียนดา้น
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-ประหยดั รู้จกัใช้
ทรัพยสิ์นของส่วน
ตนและส่วนรวม
อยา่งคุม้ค่าร้อยละ 
80 
-นิยมไทย เห็น
คุณค่าในภูมิปัญญา
ไทย ภูมิใจในความ
เป็นไทยร้อยละ 80 
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สถานภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านตาขุน 

    ************************* 
 โรงเรียนบา้นตาขนุ  เป็นสถาบนัในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดงันั้นโรงเรียนบา้นตาขนุจึงไดว้เิคราะห์สภาพของโรงเรียนดว้ย SWOT 
และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปก าหนดกลยทุธ์เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจ มีความชดัเจนในการ
ด าเนินงานเพื่อน าไปสู้เป้าประสงคข์องกลยทุธ์ มีเอกภาพและประสิทธิภาพต่อไป 

บทบาทการมส่ีวนร่วมในการพฒันาโรงเรียน 
 บทบาทฝ่ายผู้บริหาร ครู 

1. อุทิศ ทุ่มเท และมีความรับผดิชอบในการท างาน 

2. ควรมีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล 

3. ครูตอ้งมีการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

4. ประชาสัมพนัธ์กิจการของโรงเรียนใหชุ้มชนไดรั้บทราบอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

บทบาทของผู้ปกครอง 
1. สนบัสนุนในส่วนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. เขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 

3. สนบัสนุนในดา้นทรัพยากรต่างๆ 

บทบาทกรรมการสถานศึกษา 
1. มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

2. สนบัสนุนในดา้นทรัพยากรต่างๆ 

3. มีส่วนในการตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน 

ผลการวเิคราะห์ด้วยการท า SWOT 
1. ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก จุดแข็ง (Strengths) 

1.1 ปัจจัยด้านสังคม-วฒันธรรม 
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      1)  ประชากร และผูป้กครอง เช่ือมัน่ และใหก้ารสนบัสนุนโรงเรียนในการจดักิจกรรมต่างๆ 
   2) ประชากรส่วนใหญ่ในอ าเภอบา้นตาขนุ ต าบลพะแสง ใชห้ลกัศาสนา เป็นเคร่ืองยดึเหน่ียว
จิตใจ 
      3) ผูป้กครองมีทศันคติท่ีดี และเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
   4) ความเขม้แขง็ทางวฒันธรรม และประเพณีไทย แหล่งท่องเท่ียวในเข่ือนรัชชประภามีอยา่ง
หลากหลาย 
   5) โรงเรียนไดรั้บรางวลัระดบัทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัจงัหวดัติดต่อกนัหลายปี 
   6) มีหน่วยงานองคก์รทั้งภาครัฐ และเอกชนใหค้วามร่วมมือท่ีเขม้แขง็ และหลากหลาย 
1.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
      1) โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอในการใชง้าน และใหน้กัเรียนเรียน 
       2) โรงเรียนมีเจา้หนา้ท่ี และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการใชส่ื้อ         

เทคโนโลย ี
    3) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ เก่ียวกบัการคอมพิวเตอร์มากมาย เพราะอยูใ่กลชุ้มชนใหญ่ 
     4) โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใหบ้ริการตลอดเวลา 
         1.3 ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ 
   1)โรงเรียนไดน้อ้มน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรียน 
   2) ผูป้กครองมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนเตม็ตามศกัยภาพ 
   3) ชุมชนพร้อมสนบัสนุน และมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรในการพฒันาโรงเรียน 
   4) การขยายตวัทางเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ และทางเลือก
ในการประกอบาชีพของนกัเรียนมากข้ึน 
   5) ความตอ้งการของตลาดแรงงานเป็นตวัก าหนดทิศทางในการจดัการศึกษา 
           1.4  ปัจจัยด้านการเมือง และกฎหมาย 
   1) การใชง้บประมาณมุ่งเนน้ผลงาน 
   2) นกัการเมืองในทอ้งถ่ินให้ความส าคญัต่อการจดัการศึกษา 
   3) พ.ร.บ.การศึกษาก าหนดแนวทางและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
     1.2 อุปสรรค  จุดอ่อน(Weaknesses) 
         1.2.1ปัจจัยด้านสังคม และวฒันธรรม 
  1) การกระจายตวัของวฒันธรรมท่ีไม่เหมาะสม โดยผา่นส่ือต่างๆ ส่งผลต่อการเลียนแบบของ
นกัเรียน 
  2) ความจ าเป็นในการใหบ้ริการหน่วยงานอ่ืนๆมีผลกระทบต่อการเรียนของนกัเรียน 
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  3) การประกอบอาชีพในชุมชนมีความเส่ียงต่อพฤติกรรมของนกัเรียน เช่นธุรกิจร้านคา้บริการ
เกมส์ อินเตอร์เน็ต การจ าหน่ายสารตั้งตน้ของสารเสพติดเป็นตน้ 
  4) ปัญหาเร่ืองความสะดวกในการเดินทาง ไป-มา ระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน ส่งผลใหก้ารจราจร
ติดขดัหนา้โรงเรียนในช่วงเชา้-เยน็ 
  5) ผูป้กครองตามใจบุตรหลาน หรือเด็กในความปกครองมากเกินไปท าใหเ้กิดการสร้างนิสัยท่ี
ไม่ดีเช่น การน าโทรศพัทติ์ดตามตวัมาโรงเรียน ใชจ่้ายเงินอยา่งฟุ่มเฟือยเป็นตน้ 
  6) สถาบนัครอบครัวมีการเปล่ียนแปลงในการอบรมเล้ียงดูบุตรหลานส่งผลใหน้กัเรียนขาด
ความรับผดิชอบ และไม่กระตือรือร้น 
  7) การแพร่ระบาดของสารเสพติดและอบายมุขในชุมชนมีผลต่อการเรียนของนกัเรียน 
  8) การยา้ยถ่ินของผูป้กครองท าใหน้กัเรียน เรียนไม่ต่อเน่ืองส่งผลการเรียนตกต ่า 
  9) ผูป้กครองไม่ไดเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียนในดา้น ความมีระเบียบวนิยั ส่งผลใหน้กัเรียน
น าพฤติกรรมจากบา้นมาใชท่ี้โรงเรียน 
        1.2.2 ปัญหาด้านเทคโนโลย ี
  1) เทคโนโลยเีปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วท าใหไ้ม่สามารถจดัหาหรือบริหารจดัการหรือน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นโรงเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  2) นกัเรียนบางส่วนไม่รู้จกัใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์ท่ีเหมาะสมกบัวยั 
  3) ผูป้กครองบางคนใชเ้ทคโนโลยใีนดา้นบนัเทิง จนส่งผลใหเ้กิดปัญหาครอบครัว และปัญหา
สังคม 
         1.2.3 ปัญหาด้านเศรษฐกจิ 
  1) ปัญหาดา้นเศรษฐกิจท าให้ผูป้กครองประสบปัญหาครอบครัวส่งผลกระทบต่อการเรียนของ
บุตรหลาน 
  2) ผูป้กครองบางคนมีอาชีพไม่มัน่คง รายไดไ้ม่แน่นอน ส่งผลต่อการเรียนของเด็กในปกครอง 
  3) สภาพอากาศมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ เช่นการท าสวนยางพารา 
         1.2.4 ปัญหาด้านการเมือง และกฎหมาย 
  1) การเปล่ียนแปลงทางการเมืองระดบัประเทศมีผลกระทบต่อนโยบายการบริหารงานใน
กระทรวงและส่งผลกระทบมาสู่โรงเรียน 
  2) นโยบายขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินไม่สอดคลอ้งกบันโยบายทางการศึกษาของ สพฐ.
ท าใหเ้กิดปัญหาต่อการปฏิบติังานของโรงเรียน 
  3) นโยบายการจดัสรรงบประมาณรายหวัของรัฐไม่เพียงพอต่อการบริหารจดัการภายใน
โรงเรียน 
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  4) กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบับางกรณี มีขอ้จ ากดั ท าใหไ้ม่คล่องตวัต่อการปฏิบติังาน 
 2.สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง (Strengths) 
     2.1 ปัจจัยด้านโครงสร้าง 
           1) โรงเรียนมีการจดัโครงสร้างการบริหารงานท่ีชดัเจน 
           2) โรงเรียนมีการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา 
           3) โรงเรียนด าเนินการตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
           4) โรงเรียนส่งเสริมการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย และมีผลงานเชิงประจกัษ ์
           5) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ 
     2.2 ปัจจัยด้านผลผลติและบริการ 
           1) โรงเรียนใหบ้ริการดา้นการเรียนการสอนใหแ้ก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย พิเศษ ปกติ พิการ ดอ้ยโอกาส 
           2) หลกัสูตรท่ีโรงเรียนใชจ้ดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 
           3) โรงเรียนจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
           4) เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัพื้นฐานพฒันาการ ความถนดั ความสนใจ 
และศกัยภาพของผูเ้รียน 
           5) ผูเ้รียนไดเ้รียนดว้ยวิธีการเรียนท่ีหลากหลาย เช่นการคน้ควา้ รายงาน การสร้างองคค์วามรู้เป็น
ตน้ 
           6) การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะของผูเ้รียน ครอบคลุมทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
           7) การจดักิจกรรมของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

          8) จดักิจกรรมใหมี้การพึ่งตนเองรู้จกัตนเอง และมีบุคลิกภาพท่ีดี 
         9) จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเอาตวัรอดจากสารเสพติด ส่ิงมอมเมา โรคเอดส์เป็นตน้ 

     2.3 ปัจจัยด้านบุคลากร 
           1) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ตรงตามสาขาคิดเป็นร้อยละ 60 ส่งผลดีต่อการจดับุคคล
เขา้สอน 
  
           3) โรงเรียนมีกรรมการสถานศึกษาท่ีมีความเขม้แขง็ใหค้วามร่วมมือกบัทางโรงเรียนทุกกิจกรรม 
            4) ครูมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 
 
           5) ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการในการจดัการศึกษา 
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           6) ครูมีความรู้ความสามารถในการแสวงหาความรู้ วจิยั วเิคราะห์ แกปั้ญหา เพื่อน ามาพฒันาการ
เรียนการสอน 
      2.4 ปัจจัยด้านการเงิน 
           1) โรงเรียนส่งเสริมสนบัสนุนใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และระดมทรัพยากร 
           2) การใชง้บประมาณของทางโรงเรียนเป็นไปตามความตอ้งการของโรงเรียนและทอ้งถ่ิน 
           3) โรงเรียนมีความสามารถในการระดมทุนสนบัสนุนจากองคก์รต่างๆ เช่น อบจ. เป็นตน้ 
     2.5 ปัจจัยด้านวสัดุอุปกรณ์ 
           1) โรงเรียนมีความพร้อมดา้นสถานท่ี 
           2) โรงเรียนเป็นศูนยเ์ครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
           3) โรงเรียนมีความพร้อมดา้นส่ือเทคโนโลย ีและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
           4) โรงเรียนมีความสามารถในการจดัการ พสัดุมาใชไ้ดต้ามความตอ้งการ 
           5) ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีน ามาใชมี้ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม 
     2.6 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
           1) โรงเรียนมีการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีเครือข่ายผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วม 
           2) โรงเรียนส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูไดจ้ดัท าผลงานทางวชิาการ และวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการ
สอน 
           3) โรงเรียนมีกฎระเบียบในการดูแล ควบคุมพฤติกรรมนกัเรียนของนกัเรียนอยา่งชดัเจน 
           4) โรงเรียนมีแผนพฒันาคุณภาพ แผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการ 
           5) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ความสามารถในการบริหาร 
 2.2 สภาพแวดล้อมภายใน จุดอ่อน(Weaknesses) 
      2.2.1 ปัจจัยด้านโครงสร้าง (S1) 
  1) ไม่มีนโยบายในการคดัเลือกนกัเรียน ตามความสามารถ และความสนใจ 
  2) ระบบติดตามช่วยเหลือ แกปั้ญหานกัเรียนยงัล่าชา้ และไม่ครอบคลุม 
  3) คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของโรงเรียนนอ้ย 
ส่งผลท าใหก้ารด าเนินงานไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร 
  4) นโยบายการจดัการศึกษามีภาระงานท่ีมากทั้งของโรงเรียนและงานจากหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งท าใหป้ระสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนของครูลดลง 
  5)  โครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียนเป็นระบบ แต่บุคลากรไม่ค่อยเขา้ใจต่อภาระงาน 
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      2.2.2 ปัจจัยด้านบริการและคุณภาพของผู้เรียน (S2) 
  1)นกัเรียนขาดระเบียบวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ขาดความตระหนกั และมีจิตส านึกในการ
รักษาความสะอาด 
   2) นกัเรียนขาดความสนใจในการใชแ้หล่งเรียนรู้โดยเฉพาะการรักการอ่าน ส่งผลใหไ้ดรั้บ
ประสบการณ์ไม่หลากหลายเท่าท่ีควร 
  3) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษายงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
  4) ผลการสอบ NT ของ ป.3 ลดลงมากเม่ือเปรียบเทียบกบั 2-3 ปีก่อน 
  5) ผลการสอบ O-net ผา่นขีดจ ากดัล่าง แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ยงัลดลง 
  6) เคร่ืองเล่นและสนามเด็กเล่นไม่เพียงพอ ไม่ปลอดภยัต่อการใชบ้ริการ 
      2.2.3 ปัจจัยด้านบุคลากร (M1)  
  1) บุคลากรบางสาขาไม่เพียงพอ เช่นภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร์ ศิลปศึกษาเป็นตน้ 
  2) บุคลากรบางส่วนปฏิบติัการสอนไม่ตรงตามวฒิุการศึกษา ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของ
นกัเรียน 
  3) บุคลากรบางส่วนขาดการน ารูปแบบการเรียนการสอนมาบูรณาการท าใหก้ารเรียนการสอน
ซ ้ าซอ้น 
  4) ครูใชก้ระบวนการวจิยัในชั้นเรียนนอ้ยมาก 
  5) ครูขาดทกัษะ และประสบการณ์ในการสร้างเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
  6) ครูจดัท า และ พฒันาส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนนอ้ย 
  7) ครูมีความช านาญในการสอนไม่ครอบคลุมหลกัสูตรทุกระดบัชั้น 
  8) บุคลากรขาดความตระหนกั และความร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ 
  9) บุคลกรบางส่วนยงัขาดทกัษะ ในการใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
        2.2.4 ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M2) 
  1) การด าเนินการดา้นงบประมาณล่าชา้ไม่ทนัต่อความตอ้งการ ไม่คล่องตวั ผูบ้ริหาร ครู ตอ้ง
ใชเ้งินส่วนตวัส ารองจ่ายในการด าเนินการ 
  2) การใชง้บประมาณบางคร้ังไม่ไดเ้ป็นไปตามโครงการท่ีก าหนด 
     2.2.5 ด้านวสัดุอุปกรณ์ ( M3) 
  1) วสัดุอุปกรณ์บางอยา่งมีราคาแพงและไม่ไดคุ้ณภาพ บางอยา่งไม่ตรงกบัความตอ้งการ การ
ด าเนินการจดัหาล่าชา้ไม่ทนัต่อความตอ้งการ 
  2) หอ้งพิเศษต่างๆ ไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ลดลง 
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  3) การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าชา้ ไม่ทนัต่อการใชง้าน 
  4) อาคารเรียน หอ้งเรียน หอ้งพิเศษมีไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัเรียน 
  5) ระบบส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศยงัไม่สมบูรณ์ และเพียงพอต่อการใชง้านของครู และ
นกัเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนมีจ านวน 10 เคร่ืองต่อนกัเรียน 190 คนเป็นตน้ 
  6) หอ้งสมุดท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัภายในมีหนงัสือไม่เพียงพอ และยงัไม่มีระบบท่ีเอ้ือต่อ
การเขา้ใชบ้ริการของนกัเรียน 
     2.2.6 ด้านการบริหารจัดการ (M4) 
  1) โรงเรียนมีผลกระทบจากนโยบายการรับนกัเรียนของ สพฐ. 
  2) กระบวนการพิจารณาความดี ความชอบใหค้วามส าคญักบัผลการปฏิบติังานนอ้ย 
  3) การบงัคบัใชก้ฎระเบียบ กบัครู และนกัเรียนยงัไม่ทัว่ถึง 
  4) การปลูกฝัง และพฒันาส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีจิตสาธารณะยงัไม่ชดัเจน 
  5) ขาดการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
  6) ระบบการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผล ยงัไม่เป็นรูปธรรม ท าใหข้าดขอ้มูลในการ
ปรับปรุง ท าใหก้ารพฒันาโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ 
  7) ระบบสารสนเทศมีหลายระบบ และไม่เช่ือมโยงท าใหเ้กิดภาระงานในการจดัท าท่ีซ ้ าซอ้น
ภาระงาน 
  8) ระบบงานสารบรรณของโรงเรียนยงัล่าชา้ เพราะตอ้งรอใหค้รูธุรการมาด าเนินการโดย
ปฏิบติังานเพียงสัปดาห์ละ 2 วนั 
  9) ระบบสารสนเทศในการบริหารจดัการ ยงัไม่เป็นปัจจุบนั 
  10) ระบบการจดัการเรียนการสอน และการวดัผล ประเมินผล ยงัขาดการบูรณาการ ท าใหเ้กิด
ภาระงานของผูเ้รียนท่ีมีความซ ้ าซอ้น 
 

สรุปผลการศึกษาสภาพแวดล้อม 
  ผลจากการศึกษาและวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน(SWOT) สรุปวา่
ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก  พบวา่ มีโอกาสมากกวา่อุปสรรค จึงอยูใ่นสภาพ “เอ้ือ” และ
สภาพแวดลอ้มภายในมีจุดแขง็มากกวา่จุดอ่อน จึงอยูใ่นสภาพ “แขง็” ดงันั้นโรงเรียนบา้นตาขนุ จึงอยูใ่นสภาพ 
“เอ้ือและแขง็” ซ่ึงถือวา่เป็นภาวะท่ีเหมาะสมในการท่ีจะก าหนดกลยทุธ์ และส่งเสริมศกัยภาพในเชิงรุกไดเ้ป็น
อยา่งดี 
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แผนพฒันาการศึกษา 
  โรงเรียนมีแผนพฒันาการศึกษา โดยก าหนดเป็นแผนระยะปานกลาง 4 ปี และแผนปฏิบติัการ 
ซ่ึงประกอบดว้ย โครงสร้างของงาน 4 ฝ่าย ประกอบดว้ย 
1. ฝ่ายบริหารงานวชิาการ  

2. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

3.  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

4. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป หรือฝ่ายอ านวยการ 

นอกจากน้ีในแต่ละชั้น จะมีแผนงานของแต่ละชั้น เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาดา้นการ
บริหารงาน และดา้นการเรียนการสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมงานดา้นการเรียนการสอนและสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนอีกดว้ย 

 ปัญหาและความต้องการ 
1. ด้านงบประมาณ  ในการจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑ ์ควรรวดเร็วทนัต่อการใชง้าน รวมทั้ง 

ช่วยเหลือ แนะน าในการพฒันาระบบเทคโนโลย ีเพื่ออ านวยความสะดวกในการบริการดา้นการศึกษาใหแ้ก่
นกัเรียน และบุคลากร 

2. ด้านบุคลากร ควรจดัใหมี้บุคลากรเฉพาะสาขาวชิา เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ ศิลปะ  

ดนตรี บรรณารักษ ์พลศึกษา และจดัใหมี้การพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง และ ทัว่ถึง 
3. ด้านชุมชน ควรมีส่วนร่วมพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการศึกษา การประเมินผล 

สถานศึกษาเพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
  โรงเรียนได้น าข้อมูลทีไ่ด้จากการท า SWOT มาเป็นข้อมูลในการก าหนดจัดท าแผนพฒันา
โรงเรียน ดังนี้ 

วสัิยทศัน์ 

  ในปี 2561 โรงเรียนบ้านตาขุน นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานปฐมวยัและมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ร่วมสืบสานวฒันธรรมไทย  ก้าวทันเทคโนโลย ี เรียนรู้อย่างมีความสุข  น้อมน า
เศรษฐกจิพอเพยีง  เตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน 
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พนัธกจิ 
1. จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. สร้างความเขม้แขง็ในการจดัการเรียนรู้ 

3. สืบสานวฒันธรรมไทย อนุรักษป์ระเพณีทอ้งถ่ิน 

4. ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลย ี

5. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส่งเสริมกิจกรรมเตรียมตวัเขา้สู่อาเซียน 

วตัถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
1. ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ผูเ้รียนเรียนอยา่งมีความสุข 

3. ผูเ้รียนปฏิบติัตามวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินไดถู้กตอ้ง 

4. ผูเ้รียนใชเ้ทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนัได้ 

5. ผูเ้รียนด าเนินชีวติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการเตรียมตวัเขา้สู่อาเซียน 

กลยุทธ์ 
1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลย ีเพื่อ

เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

2. เพิ่มศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ หลกัธรรมาภิบาล 

เนน้การมีส่วนร่วม 

4. พฒันาการจดัการศึกษาตามนโยบาย จุดเนน้/อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

5. เนน้การด าเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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สรุปการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา 

 

     (1) 
  ปัจจัย
ภายนอก 

  (2) 
  นน. 
คะแนน 
  รวม 
เท่ากบั 

          (3) 
    ค่าคะแนน 

          (4) 
   คะแนนจริง 

  (5) 
 
สรุป 

 (6) 
 
ปัจจัย 
ภายใน 

  (7) 
นน. 
คะแนน 
รวม 
เท่ากบั 

     (8) 
ค่าคะแนน 

       (9) 
  คะแนนจริง 

 (10) 
  สรุป 

โอกาส อุปสรรค  โอกาส อุปสรรค จุด 
แข็ง 

จุด 
อ่อน 

จุด 
แข็ง 

จุด 
อ่อน 

1.S 0.30 4 2 1.20 0.60 +0.60 1.S1 0.20 4 1 0.80 0.20 +0.60 

2.T 0.10 4 2 0.40 0.20 +0.20 2.S2 0.10 4 2 0.40 0.20 +0.20 

3.E 0.20 3 2 0.60 0.40 +0.70 3.M1 0.10 4 2 0.40 0.20 +0.20 

4.P 0.40 3 2 1.20 0.80 +0.15 4.M2 0.20 4 2 0.80 0.40 +0.40 

       5.M3 0.10 4 2 0.40 0.20 +0.20 

       6.M4 0.30 4 3 1.20 0.90 +0.30 

สรุปปัจจัยภายนอก +3.40 -2.00  สรุปปัจจัยภายใน +4.00 -2.44  
เฉลีย่ปัจจัยภายนอก +1.40  เฉลีย่ปัจจัยภายใน +1.90  

 

จากตารางสรุปการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 สามารถสรุปความหมายได้ดังนี ้
 

 ปัจจัยภายนอก ท่ีเป็นโอกาสต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษา (+3.40) โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ ในดา้นสังคมและการเมืองกฎหมาย (+1.20) ส าหรับปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคคือ ดา้น
การเมือง และกฎหมาย (-0.80) และเม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลว้ ปัจจยัภายนอก มีโอกาส
มากกวา่ อุปสรรค ซ่ึงเอ้ือต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษา (+1.40) 
 ปัจจัยภายใน โดยสรุปสถานศึกษามีจุดแขง็ (+4.00) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการ
บริหารจดัการ (+1.20) และมีจุดอ่อน (-2.44) เม่ือพิจารณาโดยรวมแลว้ สถานศึกษามีจุดแขง็
ในการจดัการศึกษามากกวา่จุดอ่อน (+1.90) 
 เมือ่พจิารณาโดยรวม พบวา่ สถานศึกษามีปัจจยัท่ีเป็นโอกาสและมีจุดแขง็กล่าวคือ 
สถานศึกษามีโอกาสในการจดัการศึกษา หรือใหบ้ริการทางการศึกษามาก ทั้งน้ีเน่ืองจากมี
ปัจจยัดา้นสังคม และดา้นการเมืองกฎหมายในการสนบัสนุน แต่ยงัมีอุปสรรคบางประการ 
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาในดา้นการเมืองและกฎหมาย ส าหรับขอ้ไดเ้ปรียบของสถานศึกษา 
คือดา้นโครงสร้างและนโยบาย ประสิทธิภาพดา้นการเงิน และดา้นการบริหารจดัการ ท าให้
สถานศึกษามีโอกาสในการขยายการบริการ 
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ผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 

สรุปผลการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่า

น า้หนัก 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

เทยีบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

ด้านคุณภาพเดก็ 20 19.86 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย 5 4.85 5 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานที ่2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ 5 4.93 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่3 เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม 5 4.90 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา 5 4.93 5 ดีเยีย่ม 

ด้านการจดัการศึกษา 65 50.80 4 ดีมาก 

มาตรฐานที ่5 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

20 18 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่6 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

20 14.20 3 ดี 

มาตรฐานที ่7 แนวการจดัการศึกษา 20 13.60 3 ดี 
มาตรฐานที ่8 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
5 4.00 4 ดีมาก 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ดีมาก 
มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง ชุมชน

ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

5 3.50 3 ดี 

ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
5.00 3.60 3 ด ี

มาตรฐานที ่10 การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา วสิยัทศัน ์และ จุดเนน้ของการศึกษา
ปฐมวยั 

5 3.60 3 ดี 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
5.00 4.00 4 ดีมาก 

มาตรฐานที ่11 การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดบัคุณภาพใหสู้งข้ึน 

5 4.00 4 ดีมาก 
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รวม 100 80.51 4 ดีมาก 

สรุปผลการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ค่า
น า้หนัก 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

เทยีบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

ด้านที ่1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30.00 23.44 4 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 5.00 4.54 5 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี  2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ท่ีพึงประสงค ์

5.00 4.80 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

5.00 3.77 4 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ
สมเหตุผล 

5.00 3.47 3 ดี 

มาตรฐานท่ี 5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตาม
หลกัสูตร 

5 3.54 3 ดี 

มาตรฐาน 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 

5.00 4.39 4 ดีเยีย่ม 

ด้านที ่2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
50.00 4.57 

 
5 

 
ดเียีย่ม 

มาตรฐานท่ี7 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10.00 
 

9.80 
 
5 

ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี 8 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาท หนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

10.00 6.80 3 ดี 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง  
ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5.00 4.00 4 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน

10.00 6.80 3 ดี 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ค่า
น า้หนัก 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

เทยีบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

อยา่งรอบดา้น 
มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและ
การบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

10 6.60 3 ดี 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

5 3.80 4 ดีมาก 
 

ด้านที ่3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10.00 6.00 3 ดี 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม 
สนบัสนุน  ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

10.00 6.00 3 ดี 

ด้านที ่4 มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 5.00 4.00 4 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 14 การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามวสิัยทศัน์ปรัชญาและจุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน 
 

5.00 4.00 4 ดีมาก 

ด้านที ่5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 3.60 3 ดี 
มาตรฐานท่ี 15 การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริม
สถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

5.00 3.60 3 ดี 

สรุปผลการประเมนิภาพรวมของสถานศึกษา(ค่าเฉลีย่รวม) 100.00 74.13 3 ดี 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปีการศึกษา 2558 

 
จากตาราง  ค่าเฉล่ียของโรงเรียนต ่ากวา่เป้าหมายทุกกลุ่มสาระยกเวน้ภาษาองักฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ช้ัน 
นร.               

ทั้งหมด กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เฉลีย่
ร้อยละ 

  

 

ไทย คณิต วทิย์ สังคม ประวตั ิ สุข ศิลปะ 
การ
งาน คอม องักฤษ หน้าที ่

 ป.1 29 78.50 78.64 77.36 75.68 75.05 76.09 73.41 74.68 - 72.91 75.50 75.78 

ป.2 21 74.16 78.50 74.56 75.44 67.81 83.69 74.38 74.69 - 75.19 76.25 75.47 

ป.3 17 69.46 63.92 65.54 62.85 65.38 66.00 63.62 65.15 - 72.54 69.92 72.05 

ป.4 18 65.00 68.87 66.12 68.64 66.86 77.71 66.57 75.21 70.71 70.50 68.36 69.51 

ป.5 18 74.07 69.71 70.93 75.00 72.36 78.07 77.00 73.93 77.00 71.71 81.93 74.70 

ป.6 15 72.36 69.36 75.27 74.91 70.64 78.82 71.27 77.18 74.55 68.91 84.64 74.36 

รวม 118 433.55 429 429.78 432.52 418.1 460.38 426.25 440.84 222.26 431.76 456.6 441.87 

เฉลีย่
ร้อยละ 

 
72.26 71.50 71.63 72.09 69.68 76.73 71.04 73.47 74.08 71.96 76.10 73.65 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยภาพรวมทุกช้ัน เทยีบกบัเกณฑ์เป้าหมายของสถานศึกษา 

 
ที่ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละเกณฑ์
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
ทีท่ าได้ 

ผลเมื่อเทียบ 
กบัเกณฑ์เป้าหมาย 

1 ภาษาไทย 75 72.26 ไม่บรรลุ 
2 คณิตศาสตร์ 75 71.50 ไม่บรรลุ 
3 วทิยาศาสตร์ 75 71.63 ไม่บรรลุ 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 75 72.09 ไม่บรรลุ 
5 ประวติัศาสตร์ 75 69.68 ไม่บรรลุ 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 76.73 ไม่บรรลุ 
7 ศิลปศึกษา 80 71.04 ไม่บรรลุ 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 73.47 ไม่บรรลุ 
9 ภาษาต่างประเทศ 70 71.96 บรรลุ 
10 คอมพิวเตอร์ 80 74.08 ไม่บรรลุ 
11 หนา้ท่ีพลเมือง 80 76.10 ไม่บรรลุ 
เฉลีย่รวม  11  กลุ่มสาระการเรียนรู้   ระดับพอใช้ 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2558 
 
ที่ 
 

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จ านวน คะแนนเฉลีย่ระดับ 

นร. ประเทศ จังหวดั โรงเรียน ผลต่าง/
จังหวดั 

ผลต่าง/
ประเทศ 

1 ภาษาไทย 15 49.33 52.42 51.82 -0.6 +2.49 
2 คณิตศาสตร์ 15 43.47 46.25 42.73 -3.52 -0.74 
3 วทิยาศาสตร์ 15 42.59 44.20 43.41 -0.79 +0.82 
4 สงัคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม 
15 49.18 52.38 51.45 

-0.93 +2.27 
8 ภาษาต่างประเทศ 15 40.31 40.89 39.77 -1.12 -0.54 
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จากตาราง ค่าเฉล่ียของโรงเรียนต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของระดบัจงัหวดัทุกสาระ และค่าเฉล่ียของ
โรงเรียนสูงกวา่ระดบัประเทศ 3 สาระต ่ากวา่ ระดบัประเทศ 2 สาระ 

ผลสอบ NT  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2558 
 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ระดบัโรงเรียน ระดบัเขตพื้นท่ี ระดบัสังกดั ระดบัประเทศ 

X % S.D. X % S.D. X % S.D. X % S.D. 

รวมทุกสมรรถนะ 2558 42.71 11.88 47.21 15.40 45.30 15.73 45.26 15.74 

ดา้นภาษา 2558 43.30 13.09 47.86 17.17 46.64 17.35 46.59 17.36 

ดา้นค านวณ 2558 40.22 15.00 41.74 18.05 40.71 17.91 40.67 17.90 

ดา้นเหตุผล 2558 44.62 14.50 52.01 17.62 48.56 18.18 48.52 18.19 

 
จากตาราง รวม 3 สมรรถนะ ค่าเฉล่ียของโรงเรียนต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของทุกระดบั 

ผลงานทีภ่าคภูมใิจ 

    - 

 
เป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปีการศึกษา 2559 (เพิม่จากฐานเดิม 3 % ) 
 

ปีการศึกษา
(3ปี

ย้อนหลัง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
ไทย คณิต วทิย์ สังคม ประวตั ิ สุขฯ ศิลปะ การงาน องักฤษ หน้าที ่

2556 73.51 72.08 74.61 76.58 72.81 73.58 77.55 74.93 71.64 - 
2557 77.66 75.18 74.43 75.32 73.32 76.88 77.39 79.10 70.12 78.86 
2558 72.26 71.50 71.63 72.09 69.68 76.73 71.04 82.83 71.96 76.10 
รวม 223.43 218.76 220.67 223.99 215.81 227.19 225.98 236.86 856.72 154.96 

เฉลีย่ 74.48 72.92 73.56 74.66 71.94 75.73 75.32 78.95 71.24 77.48 
เป้าหมาย
ผลสัมฤทธ์ิ 
ปี 2559 

77.48 
(78) 

75.92 
(76) 

76.56 
(77) 

77.66 
(78) 

74.94 
(75) 

78.73 
(79) 

78.32 
(79) 

81.95 
(80) 

74.24 
(75) 

80.48 
(80) 
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เป้าหมายการพฒันายกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
 
        ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 ของโรงเรียนบ้านตาขุน  สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 
  ปีการศึกษา 2559   เพิม่จากฐานเดิมของปีการศึกษา 2558  อกี ร้อยละ 3  ตามตาราง 
 

 
ช้ัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ไทย คณติ วทิย์ สังคมฯ องักฤษ 
ป.6 54.83 45.73 45.41 54.45 42.77 

 
 

เป้าหมายการสอบ NT  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2559   
  

1.  ค่าเฉล่ียร้อยละรวม 3  สมรรถนะ เพิ่มจากฐานเดิมของปีการศึกษา 2558 ไม่นอ้ยกวา่  
ร้อยละ 3 
 2.  ค่าเฉล่ียร้อยละ   ดา้นภาษา, ดา้นค านวณ และดา้นเหตุผล  สุงกวา่ค่าเฉล่ียร้อยละ
ระดบัประเทศ ทุกดา้น 
 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ค่าเฉล่ียฐานเดิม
ระดบัประเทศ 

ค่าเฉล่ียเป้าหมาย 
ท่ีโรงเรียนตั้งไว ้

รวมทุกสมรรถนะ 2559 45.26 48.26 

ดา้นภาษา 2559 46.59 49.59 

ดา้นค านวณ 2559 40.67 43.67 

ดา้นเหตุผล 2559 48.52 51.52 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพฒันาการศึกษา 

 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเร่ิมแรกของคนในชาติ ดงันั้น เพื่อใหก้ารศึกษาของ

ประเทศไทย 
มีคุณภาพมาตรฐานระดบัสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ
สูงสุดในตนมีความรู้และทกัษะท่ีแขง็แกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานส าคญัในการเรียนรู้ระดบัสูง
ข้ึนไป และการด ารงชีวิตในอนาคต ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดนโยบายของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ดงัน้ี 

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมี้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบ และกระบวนการ
การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ใหมี้ประสิทธิภาพ ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ ทนัโลก ใหส้ าเร็จ
อยา่งเป็นรูปธรรม 

2. เร่งพฒันาความแขง็แกร่งทางการศึกษา ใหผู้เ้รียนทุกระดบัทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ
และดอ้ยโอกาส มีความรู้และทกัษะแห่งโลกยคุใหม่ควบคู่กนัไป โดยเฉพาะทกัษะการอ่านเขียน 
และการคิดเพื่อใหมี้ความพร้อมเขา้สู่การศึกษาระดบัสูงและโลกของการทางาน 

3. เร่งปรับระบบสนบัสนุนการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั มีการ
ประสานสัมพนัธ์กบัเน้ือหาทกัษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปดว้ย มาตรฐานและ
การประเมินหลกัสูตรและการสอน การพฒันาทางวชิาชีพและสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

4. ยกระดบัความแขง็แกร่งมาตรฐานวชิาชีพครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา ใหค้รูเป็นผูท่ี้มี 
ความสามารถและทกัษะท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการบริหารจดัการและเป็นผูน้าทางวชิาการ ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา ประพฤติ
ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ 
ผูเ้รียน สร้างความมัน่ใจและไวว้างใจ ส่งเสริมใหรั้บผดิชอบต่อผลท่ีเกิดกบันกัเรียน ท่ีสอดคลอ้งกบั
วชิาชีพ 
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5. เร่งสร้างระบบใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นองคก์รคุณภาพท่ีแขง็แกร่ง และมี
ประสิทธิภาพเพื่อการใหบ้ริการท่ีดี มีความสามารถรับผดิชอบการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานไดเ้ป็นอยา่งดี 

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองคก์รท่ีมีความเขม้แขง็ มีแรงบนัดาลใจ และมีวสิัยทศัน์
ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีชดัเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพท่ีสามารถ
จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล 

7. สร้างระบบการควบคุมการจดัการ การเปล่ียนแปลงทางการศึกษา ท่ีมีขอ้มูล สารสนเทศ
และข่าวสารเก่ียวกบั กระบวนการเรียนการสอนอยา่งพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตาม
ประเมินผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

8. สร้างวฒันธรรมใหม่ในการท างาน ใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อการใหบ้ริการท่ีดี ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพฒันาเชิงพื้นท่ี ท่ีทุก
ภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนใหเ้ป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วม
และการประสานงาน สามารถใชเ้ครือข่ายการพฒันาการศึกษาระหวา่งโรงเรียนกบัโรงเรียน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รวชิาชีพกลุ่มบุคคล องคก์รเอกชน องคก์รชุมชน และองคก์รสังคมอ่ืน 

9. เร่งปรับ ระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเนน้ ความถูกตอ้ง เหมาะสม เป็นธรรม 
ปราศจากคอร์รัปชัน่ ใหเ้ป็นปัจจยัหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวญัและกาลงั
ใจ สร้างภาวะจูงใจแรงบนัดาลใจ และความรับผดิชอบในความส าเร็จตามภาระหนา้ท่ี 

10. มุ่งสร้างพลเมืองดีท่ีต่ืนตวัและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมพหุวฒันธรรมได ้และทาให้
การศึกษานาการแกปั้ญหาส าคญัของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชัน่ 

11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาท่ีพฒันาลา้หลงั และโรงเรียนขนาดเล็ก
ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ เพื่อไม่ใหผู้เ้รียนตอ้งเสียโอกาสไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

วสัิยทศัน์ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล บนพื้นฐานความ

เป็นไทย 

พนัธกจิ 
1. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคน ไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมี

คุณภาพ 
2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
3. พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีเนน้การมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ

คุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. นกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษามีพฒันาการท่ีเหมาะสมตามช่วงวยั และไดส้มดุลและ

นกัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพฒันาการเหมาะสมตามช่วงวยัและมีคุณภาพ 
2. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพ และ

เสมอภาค 
3. ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทกัษะท่ีเหมาะสม และมี

วฒันธรรมการทางานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ 
4. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขบัเคล่ือน

การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 
5. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการการทางาน เนน้การบริหารแบบ

มีส่วนร่วมกระจายอ านาจและความรับผดิชอบสู่ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
6. พื้นท่ีพิเศษ ไดรั้บการพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 

กลยุทธ์ 
จากวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง

ก าหนดกลยทุธ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 4 กลยทุธ์ ดงัต่อไปน้ี 
กลยทุธ์ท่ี 1 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยทุธ์ท่ี 2 การเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหท้ัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียน

ใหไ้ดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพและมีคุณภาพ 
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กลยทุธ์ท่ี 3 การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยทุธ์ท่ี 4 การพฒันาระบบการบริหารจดัการ 

ผลผลติ 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 
1. ผูจ้บการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา 
2. ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 
3. ผูจ้บการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
4. เด็กพิการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานและพฒันาสมรรถภาพ 
5. เด็กดอ้ยโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
6. ผูท่ี้มีความสามารถพิเศษไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ 

 

จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนดจุดเนน้การด าเนินงาน ใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญัสู่มาตรฐานสากล ดงัต่อไปน้ี 

1.1.1 นกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษา มีพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญาท่ีสมดุลเหมาะสมกบัวยัและเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

1.1.2 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลกั เพิ่มข้ึน
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 

1.1.3 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถดา้นภาษา อ่านออก เขียนได ้
ดา้นการค านวณและดา้นการใชเ้หตุผลท่ีเหมาะสม 

1.1.4 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ไดรั้บการส่งเสริมใหมี้
แรงจูงใจสู่อาชีพดว้ยการแนะแนวทั้งโดยครูและผูป้ระกอบอาชีพต่าง ๆ (ผูป้กครอง ศิษย์
เก่า สถานประกอบการ) และไดรั้บการพฒันาความรู้ ทกัษะท่ีเหมาะสมกบัการประกอบ
อาชีพสุจริตในอนาคต 

 



43 

 

แผนปฏิบติัการ   ประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2559      โรงเรียนบา้นตาขนุ  www.btkh.ac.th 
 

                                                

1.1.5 นกัเรียนมีทกัษะชีวติ ทกัษะการคิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และทกัษะการ
ส่ือสารอยา่งสร้างสรรคอ์ยา่งนอ้ย 2 ภาษาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวยั 
1.2 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลกัษณะและ
ทกัษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 

1.2.1 นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้
1.2.2 นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีทกัษะการแกปั้ญหา และอยูอ่ยา่ง

พอเพียง 
1.2.3 นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมัน่ในการศึกษาและการทา

งานและสามารถปรับตวัเขา้กบัพหุวฒันธรรม บนพื้นฐานวฒันธรรมท่ีดีงามของไทย 
1.3 นกัเรียนทีมีความตอ้งการพิเศษไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
เป็นรายบุคคลดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

1.3.1 เด็กพิการไดรั้บการพฒันาศกัยภาพเป็นรายบุคคล ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย
ตามหลกัวชิา 

1.3.2 เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กในพื้นท่ีพิเศษ ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรและอตัลกัษณ์แห่งตน 

1.3.3 นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ความเป็นเลิศดา้น
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยพีื้นฐานทางวศิวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และ
ศิลปะ 

1.3.4 นกัเรียนท่ีเรียนภายใตก้ารจดัการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ 
บุคคลองคก์รวชิาชีพ องคก์รเอกชน องคก์รชุมชน และองคก์รสังคมอ่ืน และการศึกษา
ทางเลือก ไดรั้บการพฒันาอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

1.3.5 เด็กกลุ่มท่ีตอ้งการการคุม้ครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ไดรั้บการ
คุม้ครองและช่วยเหลือเยยีวยา ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

1.3.6 เด็กวยัเรียนในถ่ินทุรกนัดาร ไดรั้บการศึกษาและพฒันาทกัษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
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ส่วนที ่2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ครูไดรั้บการพฒันาองคค์วามรู้ และทกัษะในการส่ือสารมีสมรรถนะในการ สอน 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.1.1 ครูไดรั้บการพฒันาวธีิการจดัการเรียนการสอน การคิดแบบต่าง ๆ และการ
วดัประเมินผลใหส้ามารถพฒันาและประเมินผลนกัเรียนใหมี้คุณภาพตามศกัยภาพเป็น
รายบุคคล 

2.1.2 ครูสามารถยกระดบัคุณภาพการศึกษา โดยประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศและ
การส่ือสารอยา่งเหมาะสม 

2.1.3 ครูไดรั้บการนิเทศแบบกลัยาณมิตร โดยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูทั้งในโรงเรียน ระหวา่งโรงเรียน หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ตามความ
พร้อมของโรงเรียน 

2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และทุกภาค
ส่วนใหเ้กิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

2.1.5 ครูจดัการเรียนการสอน ใหส้อดรับกบัการเป็นประชาคมอาเซียน 
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ

อาชีพและยดึมัน่ในจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
2.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานทุกดา้นใหมี้ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวญักาลงัใจในการทางาน 
2.4 องคก์ร คณะบุคคลและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง วางแผนและสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียน และสังคม 

 

ส่วนที ่3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
3.1 สถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหาร

จดัการโดยมุ่งเนน้การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผดิชอบต่อผลการด าเนินงาน 
3.1.1 โรงเรียนท่ีไม่ผา่นการรับรองคุณภาพภายนอก และท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของประเทศ ไดรั้บการแกไ้ข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลโดยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาทาหนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุน และเป็นผู ้
ประสานงานหลกั ใหโ้รงเรียนทาแผนพฒันาเป็นรายโรง ร่วมกบัผูป้กครองชุมชน และ
องคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.1.2 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพ โดยใชม้าตรฐาน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.1.3 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพฒันาระบบช่วยเหลือ กากบั ติดตามตรวจสอบ
การบริหารจดัการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ อยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง 

3.1.4 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนท่ีนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน อตัราการออกกลางคนัลดลง มีพฤติกรรมเส่ียงลดลงอยา่งจริงจงั และ
ต่อเน่ือง 
3.2 หน่วยงานในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดบัส่งเสริมการ 

มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
3.2.1 หน่วยงานในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดบั

ทั้งส่วนกลางส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วน เขา้มา
มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3.2.2 หน่วยงานในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดบั
ทั้งส่วนกลางส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อดว้ยตารางความเช่ือมโยง 

 

กรอบการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ไดก้ าหนดกรอบการ

ด าเนินงานตามกลยทุธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 
 

วสัิยทศัน์ (Vision) 
ภายในปี 2561 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นองคก์ร

ชั้นน าในการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานบนหลกัธรรมาภิบาล ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาสู่ระดบัสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 

พนัธกจิ (Mision) 
1. พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ระดบัสากล 
2. พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคบ์นพื้นฐานของความเป็นไทย 
3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง 
4. พฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีความรู้ ทกัษะท่ีเป็นสากล 
2. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงคบ์นพื้นฐานความเป็นไทย 
3. ประชากรวยัเรียนไดรั้บการบริการการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสมอยา่งทัว่ถึง 
4. ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะท่ีเหมาะสม และมี

วฒันธรรมการทางานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ 
5. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการตามมาตรฐาน 

ค่านิยม 
สร้างสรรคคุ์ณภาพงาน บริการดว้ยใจ 

กลยุทธ์ 
จากวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 

เขต 2 ไดก้ าหนดกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 4 กลยทุธ ์ดงัน้ี 

กลยุทธ์ที่ 1 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหท้ัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียน 
               ใหไ้ดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาระบบการบริหารจดัการ 
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ทิศทางการพฒันาการศึกษาโรงเรียนบ้านตาขุน   ปีการศึกษา 2559 
 

การบริหารจัดการศึกษา 
 โรงเรียนบา้นตาขนุ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย  ไดแ้ก่ การบริหารงาน
วชิาการ  ดา้นการเงิน และสินทรัพย ์ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไป  ยดึหลกั
บริหารแบบ PDCA 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านตาขุน 
     
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

      
 
            
 
 
 
 

แผนภาพ  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- 

ด้านการบริหารวชิาการ 
นางศรัณยา  เพชรชู 

ด้านการเงนิ และสินทรัพย์ 
นางทพิวรรณ  ทองชิต 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
นางสัจจา  เวฬุวนารักษ์ 

ด้านการบริหารทัว่ไป 
นางกมลทพิย์  ใจใส่ 

 ครู รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางทพิวรรณ   ทองชิต 
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กรอบงานวชิาการ 
1. การพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 
2. การพฒันากระบวนการการ
เรียนการสอน 
3. การวดัประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 
4. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
5. การพฒันาส่ือ นวตักรรม
เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ 
6. การนิเทศการศึกษา 
7. การแนะแนวการศึกษา 
8. การพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
9. การส่งเสริมความรู้ดา้น
วชิาการแก่ชุมชน 
10. การประสาน ส่งเสริม
สนบัสนุนและความร่วมมือ
ในการพฒันา 
11. วชิาการกบัสถานศึกษา 
 

กรอบงานงบประมาณ 
1. การจดัท าและเสนอ
งบประมาณ 
2. การจดัสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผล
การใชเ้งินและผลการ
ด าเนินงาน 
4. การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบญัชี 
7. การบริหารพสัดุและ
ทรัพยสิ์น 

กรอบงานบริหารทัว่ไป 
1. การด าเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการ
คณะกรรมการบรรจุ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. งานพฒันาและสานงาน
ระบบเครือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศ 
4. การจดัระบบการบริหาร
และพฒันาองคก์ร 
5. การส่งเสริมสนบัสนุนดา้น
วชิาการ 
6. การดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้ม 
7. การรับและจดัท าส ามะโน 
8. การส่งเสริมและ
ประสานงานการศึกษา 
9. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
10. งานส่งเสริมงานกิจการ
นกัเรียน 
11. งานประชาสมัพนัธ์ชุมชน 
 

กรอบงานบุคคล 
1. การวางแผนอตัราก าลงั
ก าหนดต าแหน่ง 
2. การสรรหาและการแต่งตั้ง 
3. การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติั
ราชการ 
4. วนิยัและการรักษาวนิยั 
5. การออกจากราชการ
เก่ียวขอ้งช่วยสนบัสนุน
ส่งเสริมและใหก้ าลงัใจ 
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วสัิยทศัน์  พนัธกจิ  เป้าหมาย  อตัลกัษณ์  และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
  

  วสัิยทศัน์ (VISION) 
  ในปี  2561  โรงเรียนบา้นตาขนุ  มีนกัเรียนท่ีมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานปฐมวยั  
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร่วมสืบสานวฒันธรรมไทย  กา้วทนัเทคโนโลย ี เรียนรู้อยา่งมี
ความสุข  นอ้มน าเศรษฐกิจพอเพียง  เตรียมตวัเขา้สู่อาเซียน 

 พนัธกจิ (MISSION) 
   1.  จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั  และการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
   2. สร้างความเขม้แขง็ในการจดัการเรียนรู้ 
   3.  อนุรักษป์ระเพณีทอ้งถ่ิน  สืบสานวฒันธรรมไทย 
   4.  ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี 
   5.  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.  ส่งเสริมกิจกรรมเตรียมตวัสู่อาเซียน 

  เป้าประสงค์  
   ด้านผู้เรียน 
   1.  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

 3.  ผูเ้รียนมีความสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ  มีสุนทรียภาพและศกัยภาพ
ดา้นศิลปะ     
                ดนตรี  กีฬา  มีทกัษะชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปลอดจาก
อบายมุขส่ิงเสพติด 
 4.  ผูเ้รียนมีทกัษะดา้นการคิด  การส่ือสาร  การเรียนรู้  การท างาน  และผลิต
งานอยา่งสร้างสรรคพ์ฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 5.  ผูเ้รียนมีจิตส านึกในความเป็นไทยและพลโลก  ยดึมัน่ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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  ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ครูมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้  ตามมาตรฐานวชิาชีพ

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 2.  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวชิาชีพ 
 3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวญัก าลงัใจในการท างาน 
  
 ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 

1. โรงเรียนมีการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ตามหลกัธรรมาภิบาล
มีวธีิปฏิบติัและผลการด าเนินการเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 2.  โรงเรียนมีการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 
  ด้านคุณภาพประสานชุมชน 

 1.  โรงเรียนมีระบบเครือข่ายในการพฒันาการศึกษาร่วมกนัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 2.  โรงเรียนมีระบบความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบา้น  วดั  โรงเรียน และชุมชน 

อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
  ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบร่วมกนั “โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น” 

  เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
  การออมทรัพย ์“การประหยดัคือการสร้างอนาคต” 
 

 แนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพและมีจ านวนเพยีงพอ 

1.  ครูมีความสามารถจดัการเรียนการสอนตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู 
2. ครูมีความประพฤติเรียบร้อย  ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
3. ครูไดรั้บการพฒันาตามความสามารถ ความตอ้งการสอดคลอ้งกบัภารกิจ  

หนา้ท่ี  ความรับผดิชอบ 
4. ครูเพียงพอตามเกณฑท่ี์ก าหนดและไดรั้บมอบหมายภารกิจท่ีเหมาะสม 

ตรงตามความถนดั 
5. ครูมีขวญัก าลงัใจดีในการประกอบอาชีพ 
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6. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารจดัการพฒันางานไดต้ามมาตรฐาน
วชิาชีพ  และเป็นผูมี้ความประพฤติดีตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนดี  มีบรรยากาศส่ิงแวดล้อม  เอือ้อ านวยต่อการจัด
การศึกษาทีม่ีคุณภาพ 

1. มีการคมนาคมสะดวก  ปลอดจากแหล่งอบายมุข ปลอดจากมลภาวะ   
นกัเรียนสามารถเดินทางไดง่้ายใช่เวลาไม่มากนกั  ไม่มีแหล่งอบายมุขขา้ง
บริเวณโรงเรียน ระดบัมลภาวะต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานไม่เป็นอนัตรายแก่
นกัเรียน 

2. มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  ชุมชนมีความ
เขม้แขง็ใหก้ารสนบัสนุนและร่วมมือกบัโรงเรียนเป็นอยา่งดี 

3. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอยา่งหลากหลาย  มีแหล่งเรียนรู้แหล่งวทิยากรทั้ง
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเอ้ือต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

 ลกัษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐาน 
1.  มีขนาดพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะใชส้อยเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
2. มีโครงสร้างพื้นฐานเหมาะสมต่อการใชส้อยประโยชน์ เช่น  มีน ้าด่ืม น ้าใช้

เพียงพอส าหรับนกัเรียน มีระบบไฟฟ้าท่ีสามารถรองรับการจดัการเรียน
การสอนไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม มีหอ้งน ้าห้องส้วมเพียงพอส าหรับ
นกัเรียน 

3. มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หอ้งเรียน  ห้องปฏิบติัการ  หอ้งบริการ
เพียงพอเหมาะสมกบัการใชส้อยของนกัเรียน 

4. มีพื้นท่ีในการจดักิจกรรมกีฬาและพกัผอ่นในโรงเรียนอยา่งเพียงพอและ
เหมาะสม 

   มีหลกัสูตรทีเ่หมาะสมกบันักเรียนและท้องถิ่น 
   มีหลกัสูตรของโรงเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 
ตอบสนอง ความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน โดยมีการบูรณาการสาระความรู้ในทอ้งถ่ิน
เขา้กบัรายวชิาท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเพียงพอตามเกณฑ ์ 

             มาตรฐาน 
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 มีส่ือและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทนัสมัย 
   มีส่ือ อุปกรณ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมเพื่อการบริหารจดัการ เหมาะสม 
ทนัสมยัละเพียงพอส าหรับผูเ้รียน 
 มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างหลากหลาย      

  มีหอ้งสมุดท่ีไดม้าตรฐาน มีศูนยว์ฒันธรรมชุมชนในโรงเรียนเพื่อเผยแพร
วถีิชีวติของทอ้งถ่ินเป็น ภูมิปัญญาท่ีล ้าค่าในชุมชน  รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้และ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีหลากหลายไวใ้หบ้ริการแก่ผูเ้รียนและชุมชน 

 มีการจัดการงบประมาณทีมุ่่งเน้นผลงาน 
 มีการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      นกัเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรม วธีิการเรียนรู้และ
วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ คิดและไดฝึ้กปฏิบติัจริง โดยมีครูท่ีจดัการเรียนรู้ใหไ้ดพ้ฒันาอยา่งเตม็ 
ศกัยภาพ มีผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน 
 การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ เอือ้ต่อการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
  สะอาด สวยงาม ร่มร่ืน ถูกสุขลกัษณะเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 การบริหารจัดการดีใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เน้นการมีส่วนร่วม 
  ยดึหลกัธรรมมาภิบาล ระเบียบกฎหมาย คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม คุม้ค่า 
และรับผดิชอบ 
 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการพฒันาทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มี
การด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักเรียนรู้ มีวินยัในตนเอง กลา้คิด กลา้ท า 
รับผดิชอบในการกระท าของตนเอง เป็นคนเก่งมีวสิัยทศัน์ ทกัษะในการคิดวเิคราะห์ สร้างสรรค ์
แสวงหาความรู้ไดด้วัยตนเอง สามารถใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ไดดี้  สามารถใชภ้าษาในการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งดี  มีทศันคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพท่ีสุจริต นอกจากนั้นยงัมีสุขภาพพลานามยัทั้ง
ทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา อยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง เตม็ศกัยภาพ ตามวยัของ
ผูเ้รียน มีผลการเรียนดี ผา่นเกณฑต์ามหลกัสูตร เป็นท่ียอมรับของสังคมและชุมชน 

โรงเรียนเป็นทีช่ื่นชม ยอมรับจากชุมชน 
โรงเรียนเป็นแบบอย่างทีด่ีและให้ความช่วยเหลอื แก่ชุมชนและโรงเรียนอืน่ๆ 
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กลยุทธ์ (Strategies) การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
            กลยทุธ ์ในการพฒันาของโรงเรียนบา้นตาขนุ   5 กลยทุธ์  ดงัน้ี 

 กลยุทธ์ข้อที ่ 1   พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัตามมาตรฐานการศึกษา 
ส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลย ี เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ข้อที ่ 2   เพิ่มศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ข้อที ่ 3   พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการ
กระจาย อ านาจ  หลกัธรรมาภิบาล  เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   
          กลยุทธ์ข้อที ่ 4  พฒันาการจดัการศึกษาตามนโยบาย จุดเนน้ /อตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

 กลยุทธ์ข้อที ่ 5  เนน้การด าเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  

เป้าหมาย / ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ ตามกลยุทธ์ 
 
 จุดเน้นด้านผู้เรียน 

กลยุทธ์ที ่1   พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมความสามารถ
ดา้นเทคโนโลย ี เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  
 1.  นกัเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต ่ากวา่ 
3.00 
 2.  นกัเรียนทุกคนผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร  และนกัเรียน
ร้อยละ 80  มีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ระดบัคุณภาพดี  ข้ึนไป 
 3.  นกัเรียนทุกคนผา่นการประเมินการอ่าน  การคิดวเิคราะห์ และเขียนตามหลกัสูตร  และ
มีนกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  ผา่นการประเมินระดบัคุณภาพดี  ข้ึนไป 
 4.  นกัเรียนร้อยละ 100  มีความรู้ และมีทกัษะพื้นฐานในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อ
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง   

5.  นกัเรียนร้อยละ 30 มีความสามารถดา้นทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ ในชีวติประจ าวนั
ไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนด 

6.  นกัเรียนร้อยละ 80 มีทกัษะชีวติ ทกัษะการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และมี
วจิารณญาณตามระดบัการศึกษา 

7.  นกัเรียนร้อยละ  100  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ดว้ยวธีิการท่ี
หลากหลาย  รักการเรียน และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
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8.  นกัเรียนร้อยละ 100 มีคุณลกัษณะตามค่านิยมหลกั 12  ประการ ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวติ 
 9.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนไม่ต ากวา่ร้อยละ 75  และ มี
ค่าเฉล่ียเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 
 10.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 และมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ค่าคะแนน
เฉล่ียระดบัประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 11. คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติ ( NT ) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดา้น
ความสามารถทางภาษา   ดา้นการคิดค านวณ และดา้นเหตุผล  เพิ่มข้ึนจากฐานเดิมปี 2558  ไม่นอ้ย
กวา่              ร้อยละ 3 
 12.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 100 อ่านออกเขียนได ้
 13.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2-6  ร้อยละ 100  อ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านรู้เร่ืองและ 
ส่ือสารได ้

14.  นกัเรียนร้อยละ 100  มีความสุข  ปลอดภยั เม่ืออยูใ่นโรงเรียน มีคุณลกัษณะเป็นคนเก่ง 
ดี และมีความสุข 
 15.  นกัเรียนร้อยละ 90 เป็นผูมี้สุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง มีน ้าหนกั ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางดา้นร่างกายผา่นตามเกณฑม์าตรฐาน สามารถด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
 16.  เด็กพิเศษเรียนร่วมร้อยละ 90 ผา่นเกณฑพ์ฒันาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล และไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 17.  นกัเรียนกลุ่มท่ีตอ้งการคุม้ครอง และช่วยเหลือเป็นพิเศษ  ร้อยละ 100  ไดรั้บการ
คุม้ครองช่วยเหลือ และเยยีวยาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 18.  นกัเรียนร้อยละ 100  ไดเ้รียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่2   เพิม่ศักยภาพครุและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา   
 1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 สามารถพฒันาการจดัการเรียนการสอน  และ
พฒันาตนเอง เพื่อยกระดบัผูเ้รียน 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100  สามารถใชภ้าษาองักฤษและภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย  1  ภาษา 
 3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100   มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อ
เป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้ 
 4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100  มีผลงานการสอนท่ีแสดงถึงศกัยภาพการ
สอนอยา่งมืออาชีพ เป็นท่ีประจกัษ ์
 5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100  มีวนิยั  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวชิาชีพ เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษยแ์ละสังคม 

6.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100  ไดรั้บสวสัดิการเพื่อนครู 
 
จุดเน้นด้านการบริหารจัดการศึกษา   

กลยุทธ์ที ่ 3   พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ 
 หลกัธรรมาภิบาล  เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   

1.  โรงเรียนสามารถบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ  โดยมี
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมสนบัสนุนการจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 

2.  โรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีเขม้แขง็ และครบองคป์ระกอบตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ 

3.  โรงเรียนมีการบริหารจดัการไดต้ามมาตรฐานการศึกษา  สามารถเขา้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 4  และไดรั้บการรับรองคุณภาพในระดบั ดี  หรือ ดีมาก 

4.  โรงเรียนมีระบบนิเทศ ก ากบั ติดตาม  ใหมี้การจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 
5.  โรงเรียนบริหารจดัการโดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วม  ความรับผดิชอบต่อการด าเนินงาน 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของนกัเรียน  สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการและสังคม 
 6.  โรงเรียนจดัท าแผนระดมทุน/การควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณ  ประสานความร่วมมือ
กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน ชุมชน และผูป้กครอง เพื่อการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาคุณภาพของสถานศึกษา 
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ด้านจุดเน้น/อตัลกัษณ์ของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที ่4   พฒันาการจัดการศึกษาตามนโยบาย  จุดเน้น / อตัลกัษณ์ของโรงเรียน 
1.  โรงเรียนจดักิจกรรม / โครงการท่ีเนน้ส่งเสริมผูเ้รียนเพื่อสืบสานวฒันธรรมประเพณี

ทอ้งถ่ิน 
2.  นกัเรียนร้อยละ 100  มีความสามารถดา้นการอ่าน การเขียนตามระดบัชั้น 
3.  นกัเรียนร้อยละ 100  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม  

ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือไดเ้หมาะสม ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานศึกษา และ
เคารพกฎหมาย 

4.  นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ และเลือก
บริโภคส่ืออยา่งเหมาะสม 

5.  นกัเรียนพิเศษเรียนร่วมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80   มีความรู้ ความสามารถ เตม็ตามศกัยภาพ 
6.  .  โรงเรียนจดักิจกรรม / โครงการท่ีเนน้ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ

ทางดา้นดนตรีและกีฬา 
7.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  ร้อยละ 100  อ่านออก เขียนได ้
8.  นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  มีคุณลกัษณะและประพฤติตนตามค่านิยมหลกัของคน

ไทย 12  ประการ 
9.  นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 เขา้ร่วมจดักิจกรรม/โครงการเพื่อพฒันาตวัเองใหมี้

ความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีจ าเป็นในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธ์ที ่5   เน้นการด าเนินการตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

1.  โรงเรียนจดักิจกรรม / โครงการท่ีเนน้ส่งเสริมผูเ้รียนใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวติ 

2.  นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 เขา้ร่วมจดักิจกรรม/โครงการเพื่อพฒันาตวัเองใหมี้
ความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีจ าเป็นในการใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวติ 
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ส่วนที่ 3 
แผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัตกิารปีการศึกษา  2559 

โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที ่1  พฒันาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับตามมาตรฐาน
การศึกษา ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลย ี เพือ่เป็นเคร่ืองมอืในการเรียนรู้  

ที่                 โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ               ผู้รับผดิชอบ มาตรฐานที่ 
1 โครงการพฒันาการศึกษาระดบัปฐมวยั 

- กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 
- กิจกรรมพฒันาการศึกษาระดบั

ปฐมวยัดว้ยพลงัผูป้กครอง 
- กิจกรรมอนุบาลแนวหนา้ 

5,000     นางศรัณยา  เพชรชู 
  -นางวจิาริณี ทิพยโ์ท 
  -นางพนารัตน์  เพง็จนัทร์ 
 
  -นางวจิาริณี ทิพยโ์ท 

มาตรฐานท่ี 
1,2,3,4,9,10 

2 โครงการหนูนอ้ยเรียนรู้ สู่โลกกวา้ง  
- กิจกรรมห้องเรียนเคล่ือนท่ี 
- กิจกรรมเรียนรู้จากโลกกวา้ง 
- กิจกรรมห้องเรียนมีชีวิต 

12,000   นางสุวจันา  เพชรานนัท์ 
  -นางพนารัตน์  เพง็จนัทร์ 
 -นางวจิาริณี ทิพยโ์ท 
  -นางพนารัตน์  เพง็จนัทร์ 

มาตรฐานท่ี  
1,2,3,4,5 

3 โครงการส่งเสริมศกัยภาพทกัษะพื้นฐาน
ผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 

- กิจกรรมหนูนอ้ยเขา้ครัว 
- กิจกรรมอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 
- กิจกรรมเปิดบา้นอนุบาล 
- กิจกรรมบณัฑิตนอ้ย 
- กิจกรรมเก็บเล็กผสมนอ้ย 

8,000      นางวจิาริณี ทิพยโ์ท 
 
-นางพนารัตน์  เพง็จนัทร์ 
-นางวจิาริณี ทิพยโ์ท 
-นางพนารัตน์  เพง็จนัทร์ 
-นางวจิาริณี ทิพยโ์ท 
-นางพนารัตน์  เพง็จนัทร์ 

มาตรฐานท่ี 
1,2,3,4,9 

4 โครงการการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนเพื่อ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 
- กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
- กิจกรรมเขา้ค่ายลูกเสือ เนตรนารี 
- กิจกรรมพฒันาความสามารถ ในการ

คิดอยา่งเป็นระบบ  ดว้ยธนาคารขอ้สอบ 
- กิจกรรมค่ายวชิาการ 

20,000      นางศรัณยา  เพชรชู 
 
-นางกมลทิพย ์ ใจใส่ 
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
-นางศรัณยา  เพชรชู 
 
-นางศรัณยา  เพชรชู 

มาตรฐานท่ี3, 4, 5 
13 
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ที่                 โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ               ผู้รับผดิชอบ มาตรฐานที่ 

 - กิจกรรมพิชิต NT 
- กิจกรรมพิชิต  O- NET 

 -นายด ารงศกัด์ิ  รจนา 
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์

 

5 โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย 
- กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
- กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

- กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

- กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

- กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี 

- กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาองักฤษ) 

5,000     นางศรัณยา  เพชรชู 
-นางทิพวรรณ  ทองชิต 
 
-นายด ารงศกัด์ิ  รจนา 
 
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
 
-นางศรัณยา  เพชรชู 
 
 
-นายค ารณ  สาระอาภรณ์ 
 
-นายวลัลภ  บานเยน็ 
 
-นางสัจจา  เวฬุวนารักษ ์
 
-นางกมลทิพย ์ ใจใส่ 
 

มาตรฐานท่ี 10 

6 โครงการ One student One product 
- กิจกรรมเรียนรู้ดว้ยโครงงาน 
- กิจกรรมนิทรรศการผลงานการ

เรียนรู้ 

5,000     นางศรัณยา  เพชรชู 
-นางกมลทิพย ์ ใจใส่ 
-นางสาวอจัฉราวรรณ ชลรัตน์ 
-นางศรัณยา  เพชรชู 

มาตรฐานท่ี 3,4 

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
- กิจกรรมสุขกาย สบายชีวี 
- กิจกรรมสายใยรัก ครอบครัวอบอุ่น 

8,000 นางสาวอจัฉราวรรณ  ชลรัตน์ 
-นางทิพวรรณ  ทองชิต 
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
 

มาตรฐานท่ี 1,2, 6, 
11 



59 

 

แผนปฏิบติัการ   ประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2559      โรงเรียนบา้นตาขนุ  www.btkh.ac.th 
 

                                                

ที่                 โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ               ผู้รับผดิชอบ มาตรฐานที่ 

 - กิจกรรมปรับปรุงภูมิทศัน์ อนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ประหยดัใชพ้ลงังาน 

 -นายด ารงศกัด์ิ  รจนา  

8 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและ
บริการแนะแนว  

- กิจกรรมจดัท าคู่มือระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

- กิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน 
- กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 
- กิจกรรมจดัหาทุนการศึกษา 
- กิจกรรมช่วยเหลือนกัเรียนดอ้ยโอกาส 
- กิจกรรมพฒันาคุณภาพการศึกษา

ส าหรับนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการ
เรียนรู้(เด็กเรียนร่วม) 

3,000      นางศรัณยา  เพชรชู 
 
-นางศรัณยา  เพชรชู 
 
-นายวลัลภ  บานเยน็ 
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
-นางทิพวรรณ  ทองชิต 
-นางทิพวรรณ  ทองชิต 
 
-นางศรัณยา  เพชรชู 
-นางปรีดา  จุลพฤกษ ์

มาตรฐานท่ี 7, 10 

9 โครงการพฒันาส่ือเทคโนโลย ีนวตักรรม
และแหล่งเรียนรู้  

- กิจกรรมจดัหาส่ือทางเทคโนโลย ี
- กิจกรรมส่งเสริมการใชส่ื้อ

เทคโนโลยใีนการเรียนการสอน 
 

38,000     นายด ารงศกัด์ิ  รจนา 
 
-นางสาวพรรทนา  สรรภา 
-นางศรัณยา  เพชรชู 
 
 

มาตรฐานท่ี 7, 13, 
11 

 
โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที ่2    เพิม่ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่                 โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ               ผู้รับผดิชอบ มาตรฐานที่ 
1 โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

- กิจกรรมสวสัดิการเพื่อเพื่อนครู 
- การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นการ

ท าวจิยัในชั้นเรียน 
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพครู 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน 

15,000     นางสัจจา  เวฬุวนารักษ ์
-นางสัจจา  เวฬุวนารักษ ์
- นางศรัณยา  เพชรชู 
 
-นางสัจจา  เวฬุวนารักษ ์
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์

มาตรฐานท่ี 7, 8 
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โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ข้อที ่3  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางการกระจายอ านาจ  หลกัธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   

ที่                 โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ               ผู้รับผดิชอบ มาตรฐานที่ 
1 โครงการ ระบบประกนัคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา 
- กิจกรรมประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
- กิจกรรมจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ

ภายในโรงเรียน 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้น 
- กิจกรรมประชุมผูป้กครอง 

15,000     นางกมลทิพย ์ ใจใส่ 
 
-นางกมลทิพย ์ ใจใส่ 
 
-นายด ารงศกัด์ิ  รจนา 
 
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
 
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
 

มาตรฐานท่ี 9,10, 12 
13 

2 โครงการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ภายใน  

- กิจกรรมจดัซ้ือ จดัหา ซ่อมแซม
วสัดุ ครุภณัฑ์ 

- กิจกรรมจดังบประมาณใน
สถานศึกษา 

 

20,000     นางทิพวรรณ  ทองชิต 
 
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
 
-นางกมลทิพย ์ ใจใส่ 

มาตรฐานท่ี 8 

3 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
- กิจกรรมทอดผา้ป่า 

3,000     นางทิพวรรณ  ทองชิต มาตรฐานท่ี 9, 15 
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โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ข้อที ่4  พฒันาการจัดการศึกษาตามนโยบาย  จุดเน้น / 
อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

ที่                 โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ               ผู้รับผดิชอบ มาตรฐานที่ 
1 
 
 
 
 

โครงการโรงเรียนวถีิพุทธ 
- กิจกรรมวนัสะอาด 
- กิจกรรมลูกศาสนา 
- กิจกรรมกลัยาณมิตร 

3,000 
 
 
 
 

     นางสัจจา  เวฬุวนารักษ ์
-นายวลัลภ  บานเยน็ 
-นางสัจจา  เวฬุวนารักษ ์
-นางปรีดา  จุลพฤกษ ์
 

มาตรฐานท่ี 14 , 15 

2 โครงการพฒันาการอ่านออก เขียนได ้อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง  

- กิจกรรมวนัรักษภ์าษาไทย 
- กิจกรรมสัญญาการอ่านประสาน

ผูป้กครอง 
- กิจกรรมเขียนค าคลอ้งจอง บทร้อย

แกว้และบทร้อยกรอง 
- กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค ์
- กิจกรรมการเขียนเร่ืองจากภาพ 
- กิจกรรมใชห้้องสมุดทุกวนั

สร้างสรรคปั์ญญา 
- กิจกรรมหนงัสือเล่มเล็ก 
- กิจกรรมศูนยเ์รียนรู้ค าพื้นฐาน 
- กิจกรรมคลินิกนกัเรียนเรียนร่วม 

5,000     นางกมลทิพย ์ ใจใส่ 
 
-นางสาวอจัฉราวรรณ  ชลรัตน์ 
-นางศรัณยา  เพชรชู 
 
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
 
-นางศรัณยา  เพชรชู 
-นายวลัลภ  บานเยน็ 
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
 
-นางกมลทิพย ์ ใจใส่ 
-นางสาวอจัฉราวรรณ  ชลรัตน์ 
-นางปรีดา  จุลพฤกษ ์

มาตรฐานท่ี 3, 4 ,5, 
 15 

3 โครงการส่งเสริมค่านิยมหลกัของคนไทย 
12 ประการ “เด็กดีศรีโคกหมอ”  

- กิจกรรมส่งเสริมคนดีศรีโคกหมอ 
- กิจกรรมออมทรัพย ์
- กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
 

5,000 บาท     นางกมลทิพย ์ ใจใส่ 
 
-นายด ารงศกัด์ิ  รจนา 
-นางสัจจา  เวฬุวนารักษ ์
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
 
 

มาตรฐานท่ี  1,2 ,3 
15    



62 

 

แผนปฏิบติัการ   ประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2559      โรงเรียนบา้นตาขนุ  www.btkh.ac.th 
 

                                                

ที่                 โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ               ผู้รับผดิชอบ มาตรฐานที่ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศดา้น

ดนตรี กีฬา และศิลปะ 
-นายวลัลภ  บานเยน็ 

4  โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณี
ทอ้งถ่ินและวนัส าคญั 

- กิจกรรมวนัสารทเดือนสิบ 
- กิจกรรมสานสัมพนัธ์บา้นและ 

โรงเรียน 
- กิจกรรมวนัแม่ 
- กิจกรรมวนัเขา้พรรษา 
- กิจกรรมวนัพอ่ 
- กิจกรรมวนัปีใหม่ 
- กิจกรรมวนัเด็ก 
- กิจกรรมวนัวสิาขบูชา 

13,000     นางทิพวรรณ  ทองชิต 
 
-นางสาวสกุณา  นวนทอง 
-นายวลัลภ  บานเยน็ 
 
-นางทิพวรรณ  ทองชิต 
-นางสัจจา เวฬุวนารักษ ์
-นายวลัลภ  บานเยน็ 
-นางสาวพรรทนา  สรรภา 
-นางทิพวรรณ  ทองชิต 
-นางศรัณยา  เพชรชู 

มาตรฐานท่ี  2,6,14 
15    

5 
 
 

โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
- กิจกรรมพฒันาศูนย ์ICT เพื่อ

การศึกษา 
- กิจกรรมพฒันาคุณภาพการศึกษา

ดา้นภาษาองักฤษ 
- พฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

( Active Learning , Critical thinking, 
Community ) 

2,000 
 
 

   นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
-นายด ารงศกัด์ิ  รจนา 
 
-นางสาวสกุณา  นวนทอง 
 
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
 

มาตรฐานท่ี  6,7,9, 
11,14,15    

6 โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล  
- กิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน 
- กิจกรรมพฒันา จดัหาส่ือวสัดุ

อุปกรณ์ และสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

- กิจกรรมพฒันาพื้นฐานดา้นอาชีพ
และหารายไดร้ะหวา่งเรียน 

5,000      นางศรัณยา  เพชรชู 
-นางกมลทิพย ์ ใจใส่ 
-นายด ารงศกัด์ิ  รจนา 
 
 
-นางสาวพรรทนา  สรรภา 

มาตรฐานท่ี  2,6,11 
15    
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โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที ่5  เน้นการด าเนินการตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ที่                 โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ               ผู้รับผดิชอบ มาตรฐานที่ 
1 โครงการจดัการเรียนรู้และฝึกอาชีพตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- กิจกรรมธนาคารขยะ 
- กิจกรรมเรียนรู้โดยใชห้ลกั

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

3,000    นางทิพวรรณ  ทองชิต 
  
-นางสาวสกุณา  นวนทอง 
-นางสาวพรรทนา  สรรภา 
 

มาตรฐานท่ี 2,6 
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ส่วนที่ 4 
 โครงการ/กจิกรรมประจ าปีการศึกษา 2559 
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รายช่ือโครงการ ตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีการศึกษา 2559 
(งบพฒันาคุณภาพการศึกษา แผนงาน : การจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

งบประมาณ 278,560 บาท) 
********************************************************************************************** 

โดยจดัท าโครงการตามกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ จ านวน 20  โครงการ ดังนี ้
ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ  งบภายนอก กลุ่ม/ฝ่ายงาน(ที่รับผดิชอบ) 

กลยุทธ์ที ่1 : พฒันาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลย ีเพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

จ านวน  9  โครงการ 

1 โครงการพฒันาการศึกษาระดบัปฐมวยั 5,000 - วชิาการ 
2 โครงการหนูนอ้ยเรียนรู้ สู่โลกกวา้ง  12,000 - วชิาการ 

3 โครงการส่งเสริมศกัยภาพทกัษะพื้นฐานผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 8,000 - วชิาการ 

4 โครงการการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 20,000 - วชิาการ 

5 โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 5,000 - วชิาการ 

6 โครงการ One student One product 5,000 - วชิาการ 

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต 8,000 - บริหารทัว่ไป 

8 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและบริการแนะแนว  3,000 - บริหารทัว่ไป 

9 โครงการพฒันาส่ือเทคโนโลย ีนวตักรรมและแหล่งเรียนรู้  38,000 - วชิาการ 

งบประมาณ 104,000 -  

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ  งบภายนอก กลุ่ม/ฝ่ายงาน(ทีรั่บผดิชอบ) 
กลยุทธ์ที ่2 : เพิม่ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน  1  โครงการ 

1 โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 15,000 30,000 บุคลากร 
งบประมาณ 15,000 45,000  

กลยุทธ์ที ่3 : พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ หลกัธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

จ านวน  3  โครงการ 

1 โครงการ ระบบประกนัคุณภาพภายใน สถานศึกษา 15,000 - บริหารทัว่ไป 

2 โครงการบริหารการเงินและงบประมาณภายใน  20,000 - การเงินและสินทรัพย  ์

3 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  3,000 25,000 การเงินและสินทรัพย  ์

งบประมาณ 38,000 25,000  
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ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ  งบ

ภายนอก 
กลุ่ม/ฝ่ายงาน(ที่
รับผดิชอบ) 

กลยุทธ์ที ่4 : พฒันาการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น /อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

จ านวน  6  โครงการ 

1 โครงการโรงเรียนวถีิพุทธ 3,000 30,000 บริหารทัว่ไป 

2 โครงการพฒันาการอ่านออก 
เขียนได ้อ่านคล่อง เขียนคล่อง  

5,000 - วชิาการ 

3 โครงการส่งเสริมค่านิยมหลกัของ
คนไทย 12 ประการ “เด็กดีศรีโคก
หมอ”  

5,000 - บริหารทัว่ไป 

4 โครงการสืบสานวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถ่ินและวนัส าคญั 

13,000 20,000 บริหารทัว่ไป 

5 โครงการโรงเรียนประชารัฐ - 1,000,000 วชิาการ 

6 โครงการโรงเรียนดีประจ า
ต าบล  

5,000 30,000 วชิาการ 

งบประมาณ 31,000 1,080,000  

กลยุทธ์ที ่5 : เน้นการด าเนินการตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

จ านวน  1  โครงการ 

1 โครงการจดัการเรียนรู้และฝึก
อาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

3,000 20,000 บริหารทัว่ไป 

งบประมาณ 3,000 20,000  
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โครงการ พฒันาการศึกษาระดบัปฐมวยั 
แผนงาน จดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล 
สนองกลยุทธ์องค์กร กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัตามมาตรฐานการศึกษา 

ส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลย ี เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
เรียนรู้ 

สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 1,2,3 4 ,9,10  
ลกัษณะโครงการ                      ต่อเน่ือง     
กลุ่มงาน บริหารงานวชิาการ 
ผู้รับผดิชอบ         นางศรัณยา  เพชรชู   นางวจิาริณี  ทิพยโ์ท    
งบประมาณทั้งส้ิน        5,000  บาท  
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค. 2559 - มี.ค. 2560 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคญัของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกบัพฒันาการทางสมองของเด็กปฐมวยั  เพื่อให้เด็กปฐมวยัได้รับการพฒันาทางด้าน
ร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ สังคม  และ สติปัญญา อยา่งเต็มตามศกัยภาพ  มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิง
ต่าง ๆ โดยการก าหนดหลกัการ  คุณภาพ  ขอบข่ายของการจดัการเรียนรู้  และกลไกท่ีจะก ากบัดูแล
ส่งเสริมอย่างใกล้ชิด  มีการส่งเสริม  สนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัวในการเล้ียงดู  
โดยเฉพาะการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางสมอง
ของเด็กปฐมวยั   

ดงันั้น  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในแนวปฏิบติั  โรงเรียนบา้นตาขุน   จึงไดจ้ดัท าโครงการ
พฒันาประสิทธิภาพการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั ข้ึน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของครูและผูป้กครองของนักเรียนปฐมวยั  และเครือข่ายบ้านตาขุน ท่ีรับผิดชอบงานการจัด
การศึกษาระดบัปฐมวยั  ซ่ึงจะส่งผลไปสู่การพฒันาประสิทธิภาพการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 
ของโรงเรียนบา้นตาขนุ 
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 2.  วตัถุประสงค์ 
 1.  นกัเรียนระดบัปฐมวยัไดร่้วมการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการและไดรั้บเกียรติบตัร 
       2.  นกัเรียนระดบัปฐมวยัไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น ตามหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยัฌรงเรียนบา้นตาขุน  พุทธศกัราช  2556 และมีความพร้อมต่อการเขา้เรียนต่อในระดบัขั้น
พื้นฐาน 
  3.  ครูผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจ และมีความตระหนกัท่ีถูกตอ้งต่อการเตรียมความพร้อม
ในระดบัปฐมวยั 
  4.  โรงเรียนบา้นตาขนุมีคุณภาพในการจดัการศึกษาปฐมวยั  ตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวยั ของ สพฐ. 

5.  ครู ผูป้กครองปฐมวยัไดมี้การศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้และศึกษาดูงาน โรงเรียนท่ี
ประสบผลส าเร็จในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 
 

  3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 นกัเรียนระดบัปฐมวยั  จ านวน  45   คน 
3.2  ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั  จ านวน  2   คน 

 3.3   ผูป้กครอง ปฐมวยั  จ านวน  42   คน  
รวมทั้งส้ิน  89  คน 
 

4.  กจิกรรม / ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 
กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

- กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทาง
วชิาการ 

1.ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บ
เกียรติบตัร 

ร้อยละ 60 

- กิจกรรมพฒันาการศึกษาระดบั
ปฐมวยัดว้ยพลงัผูป้กครอง 

2.ร้อยละของผูป้กครองท่ีร่วม
พฒันาการศึกษา 

ร้อยละ 80 

- กิจกรรมอนุบาลแนวหนา้ 3.ร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่น
การวดัประเมินผล 

ร้อยละ100 
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5. กจิกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
                 เงินงบประมาณ  5,000 บาท 

 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา 2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
-กิจกรรมแข่งขนั    
ทกัษะทางวชิาการ 

            

-กิจกรรมพฒันา
การศึกษาระดบัปฐมวยั
ดว้ยพลงัผูป้กครอง 

            

-กิจกรรมอนุบาลแนว
หนา้ 

            

 
6.  รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณทีใ่ช้  จ านวน 5,000  บาท 

กจิกรรม 

 

ลกัษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

1. กิจกรรมแข่งขนั    ทกัษะทาง
วชิาการ 

 1,000 1,000 นางวจิาริณี ทิพยโ์ท 

2. กิจกรรมพฒันาการศึกษา
ระดบัปฐมวยัดว้ยพลงั
ผูป้กครอง 

 1,000 1,000 นางพนารัตน ์เพง็จนัทร์ 

3. กิจกรรมอนุบาลแนวหนา้  1,000  นางวจิาริณี ทิพยโ์ท 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 5,000  
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7.  ประเมินผลกจิกรรม 

ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บ
เกียรติบตัร 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2.ร้อยละของผูป้กครองท่ีร่วม
พฒันาการศึกษา 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

3.ร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่นการ
วดัประเมินผล 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  นกัเรียนปฐมวยัไดรั้บเกียรติบตัรจากการแข่งขนักิจกรรม 

2.  นกัเรียนปฐมวยัไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการ ดา้นร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม และ 
สติปัญญา  เตม็ตามศกัยภาพของบุคคล ท่ีสอดคลอ้งกบัองคค์วามรู้พฒันาการทางสมองของเด็ก
ปฐมวยั 
 3.  ครูปฐมวยัไดรั้บการต่อยอดจากการร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้  ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางสมองของเด็กปฐมวยั 
         4. โรงเรียนบา้นตาขุนมีการบริหารจดัการ  ตามระบบประกนัคุณภาพภายในระดบัปฐมวยั   
         5.  ครู ผูป้กครองปฐมวยั ไดร่้วมแลกเปล่ียนทกัษะและประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ กบัผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
  
 (ลงช่ือ)…………………...ผูเ้สนอโครงการ            (ลงช่ือ)……………………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นางศรัณยา  เพชรชู)                                               (นางศรัณยา  เพชรชู) 
                 ต าแหน่ง ครู                                                            หวัหนา้งานวชิาการ 
 
                                                  
                         (ลงช่ือ)……………………………………………ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                   (นางทิพวรรณ  ทองชิต ) 
                        ต  าแหน่ง  ครู รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุ 
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โครงการ หนูนอ้ยเรียนรู้สู่โลกกวา้ง 
แผนงาน จดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สนองกลยุทธ์องค์กร กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัตามมาตรฐานการศึกษา 

ส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลย ี เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
เรียนรู้ 

สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5 
ลกัษณะโครงการ                      ต่อเน่ือง       
กลุ่มงาน บริหารงานวชิาการ 
ผู้รับผดิชอบ         นางสุวจันา  เพชรานนัท ์   
งบประมาณทั้งส้ิน       12,000  บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ              สิงหาคม  2559 –  มกราคม  2560 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 ในการจดักิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวยัในปัจจุบนันั้น  มุ่งเนน้ท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญั  ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพฒันาการทั้งทาง 
ดา้นร่างกาย  สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา   การพาเด็กไปทศันศึกษา  การจดัการเรียนรู้นอก
หอ้งเรียนโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนจะช่วยใหเ้ด็กเกิดการพฒันาดงักล่าว 
ดงันั้นผูรั้บผดิชอบโครงการจึงไดจ้ดัท าโครงการหนูนอ้ยเรียนรู้สู่โลกกวา้งข้ึน 
 

 2.  วตัถุประสงค์ 
       1.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จกัคิดวเิคราะห์ จากการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์จริง 
 2.   เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดเ้ปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

3  ผูเ้รียนอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 
 4.   ผูเ้รียนรู้สึก ภาคภูมิใจ รักและหวงแหนบา้นเกิดของตน   
 5.   เพื่อใหผู้ป้กครองไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 

. 

 3. กลุ่มเป้าหมาย 
 นกัเรียนระดบัปฐมวยัจ านวน  50  คน  ครู  จ  านวน 14  คน  ผูป้กครองจ านวน 32  คน 
รวมทั้งส้ิน  96  คน 
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4.  กจิกรรม / ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 
กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

- กิจกรรมห้องเรียน
เคล่ือนท่ี 

1.ร้อยละของผูเ้รียนไดเ้ปล่ียนบรรยากาศ  
ในการเรียนรู้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2.ร้อยละของผูเ้รียนรู้สึกภาคภูมิใจ รักและ
หวงแหนบา้นเกิดของตน   

ร้อยละ 80 

- กิจกรรมเรียนรู้จากโลก
กวา้ง 

3.ร้อยละของผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ จาก
การเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์จริง 

ร้อยละ 100 

- กิจกรรมห้องเรียนมีชีวิต 4. ร้อยละของผูเ้รียนอยูร่่วมกนัในสังคม

อยา่งมีความสุข 

ร้อยละ 100 

5.ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ร้อยละ 80 

 
5. กจิกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
                 เงินงบประมาณ  12,000 บาท 

 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
- กิจกรรมห้องเรียน
เคล่ือนท่ี 

            

- กิจกรรมเรียนรู้จาก
โลกกวา้ง 

            

- กิจกรรมห้องเรียน
มีชีวติ 
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6.  รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณทีใ่ช้  จ านวน  12,000  บาท 

กจิกรรม ลกัษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

1. กิจกรรมห้องเรียนเคล่ือนท่ี 
2. กิจกรรมเรียนรู้จากโลกกวา้ง 
3. กิจกรรมห้องเรียนมีชีวิต 

 2,000 
8,000 

 
 
2,000 

-นางพนารัตน์  เพง็จนัทร์ 
-นางวจิาริณี ทิพยโ์ท 
-นางพนารัตน์  เพง็จนัทร์ 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 12,000  
 

7. ประเมินผลกจิกรรม 

ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.ร้อยละของผูเ้รียนไดเ้ปล่ียนบรรยากาศ ในการ
เรียนรู้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2.ร้อยละของผูเ้รียนรู้สึกภาคภูมิใจ รักและหวง
แหนบา้นเกิดของตน   

ส ารวจ แบบส ารวจ 

3.ร้อยละของผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ จากการ
เรียนรู้ดว้ยประสบการณ์จริง 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

4. ร้อยละของผูเ้รียนอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข สังเกต แบบสังเกต 
5.ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ส ารวจ แบบส ารวจ 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  ผูเ้รียนระดบัปฐมวยั รู้จกัคิดวิเคราะห์ จากการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์จริงได้
เปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข รู้สึก 
ภาคภูมิใจ รักและหวงแหนบา้นเกิดของตน  และผูป้กครองเกิดความพึงพอใจในการจดักิจกรรม 

  
 (ลงช่ือ)…………………...ผูเ้สนอโครงการ            (ลงช่ือ)……………………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นางสุวจันา  เพชรานนัท)์                                          (นางศรัณยา  เพชรชู) 
                 ต าแหน่ง ครู                                                         หวัหนา้งานวชิาการ 
                                                  
                         (ลงช่ือ)……………………………………………ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                   (นางทิพวรรณ  ทองชิต ) 
                             ต  าแหน่ง  ครู รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขุน 
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โครงการ ส่งเสริมศกัยภาพทกัษะพื้นฐานผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 

แผนงาน จดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สนองกลยุทธ์องค์กร กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัตามมาตรฐานการศึกษา 

ส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลย ี เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
เรียนรู้ 

สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,9 
ลกัษณะโครงการ                      ต่อเน่ือง       
กลุ่มงาน การบริหารวชิาการ 
ผู้รับผดิชอบ         นางวจิาริณี  ทิพยโ์ท   
งบประมาณทั้งส้ิน        8,000  บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ               สิงหาคม  2559 –  มกราคม  2560 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลกัการและเหตุผล 
  การจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัแรก เพื่อวางรากฐานชีวิตของ
เด็กไทยให้เจริญเติบโตอยา่งสมบูรณ์ มีพฒันาการสมวยัอยา่งสมดุล ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา บนรากฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใชกิ้จกรรม
กระตุน้และส่งเสริมพฒันาการของสมองอยา่งเต็มท่ี รวมทั้งเตรียมเด็กให้พร้อมท่ีจะเรียนรู้ในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัท่ีสูงข้ึน อนัจะนาไปสู่ความเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติ
ต่อไป การศึกษาปฐมวยัมุ่งเน้นการพฒันาเด็กบนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติ และพฒันาการของเด็กแต่ละบุคคล ภายใต้บริบททางวฒันธรรม                   
อารยธรรมและวิถีชีวิตทางสังคม ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนั (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา้ 9) การจดัการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนวยัเรียน                          
เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นและมี ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง เพราะเด็กวยัน้ีก าลงัเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว ทั้ง
ดา้นร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา การพฒันาเด็กให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามท่ีก าหนดไว ้
ในแนวการจดัประสบการณ์นั้นจะตอ้งยดึพฒันาการของเด็กเป็นหลกั โดยค านึงถึงวยั ความสามารถ
และความแตกต่างของแต่ละบุคคล การจดัประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวยั 3 – 5 ปี ไม่จดัเป็น
รายวิชา แต่จดัในรูปของกิจกรรมบูรณาการผา่นการเล่นเพื่อให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง เกิดการ
เรียนรู้ ไดพ้ฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา กิจกรรมท่ีจดัให้เด็กในแต่ละ
วนัใชช่ื้อเรียกกิจกรรมแตกต่างกนัไปในแต่ละหน่วยงาน แต่ทั้งน้ีประสบการณ์ท่ีจดัตอ้งครอบคลุม
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ประสบการณ์ส าคญัท่ีก าหนดในหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั และควรยืดหยุน่ให้มี สาระท่ีควรเรียนรู้ 
ท่ีเด็กสนใจและสาระท่ีควรเรียนรู้ท่ีผูส้อนก าหนด เพื่อให้เด็กไดพ้ฒันาความคิดรวบยอด สังเกต 
จ าแนก เปรียบเทียบ จดัหมวดหมู่ เรียงลาดบัเหตุการณ์ การแกปั้ญหา จึงควรจดักิจกรรมให้เด็กได้
สนทนา อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกบัเด็ก คน้ควา้จากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ ทดลองศึกษานอกสถานท่ี ประกอบอาหาร หรือจดัให้เด็กเล่นเกมการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัวยั
อยา่งหลากหลาย ฝึกการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั และในการท ากิจกรรมทั้งท่ีเป็นรายบุคคลแล
เป็นกลุ่ม (กรมวชิาการ, 2546, หนา้ 44,48)  

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ โรงเรียนบา้นตาขุน ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการส่งเสริม
พฒันาการดา้นต่างๆให้เต็มตามศกัยภาพและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสถานศึกษาของโรงเรียนและ
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 และเพื่อให้
สอดคลองกบัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบัปฐมวยั ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ 
จึงไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมศกัยภาพทกัษะพื้นฐานผูเ้รียนระดบัปฐมวยัข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองช่วยใน
การจดักิจกรรมซ่ึงจะส่งผลให้นกัเรียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมาก
ยิง่ข้ึนทั้งน้ีเพื่อส่งผลใหเ้ด็กไดเ้กิดพฒันาการดา้นร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา และจริยธรรม มี
การปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อสังคม และเจริญเติบโตเป็นบุคลากรท่ีดี มีคุณภาพของประเทศต่อไป  
 

2.  วตัถุประสงค์ 
       1.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จกัคิดวเิคราะห์ จากการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์จริง 
 2.   เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดเ้ปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

3.  ผูเ้รียนรู้จกัการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 
 4.   ผูเ้รียนรู้สึก ภาคภูมิใจ รักและหวงแหนบา้นเกิดของตน   
 5.   เพื่อใหผู้ป้กครองไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 
  

 3. กลุ่มเป้าหมาย 
 นกัเรียนระดบัปฐมวยัจ านวน 50      คน  ครู  จ  านวน 14  คน  ผูป้กครองจ านวน 50  คน 
รวมทั้งส้ิน  114  คน 
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4.  กจิกรรม / ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 
กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

- กิจกรรมหนูนอ้ยเขา้ครัว 1. ร้อยละของเด็กปฐมวยัไดรั้บการ
ส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคมละสติปัญญา 
อยา่งเตม็ศกัยภาพ  

ร้อยละ 100 

- กิจกรรมอนุรักษ์
วฒันธรรมไทย 

2.ร้อยละของผูป้กครอง ชุมชน มีส่วน
ร่วมในการใหค้วามร่วมมือ  
ในการจดักิจกรรมของโรงเรียน  

ร้อยละ 80 

- กิจกรรมเปิดบา้นอนุบาล 3.ร้อยละของเด็กปฐมวยัสามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี  

ร้อยละ 100 

- กิจกรรมบณัฑิตนอ้ย 4.ร้อยละของผูป้กครอง ชุมชน มีส่วน
ร่วมในการใหค้วามร่วมมือ  
ในการจดักิจกรรมของโรงเรียน  

ร้อยละ 100 

- กิจกรรมเก็บเล็กผสมนอ้ย 5.ร้อยละของ เด็กปฐมวยัไดรั้บการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหส้ามารถ 
ด ารงชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข  

ร้อยละ 100 

5. กจิกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
                 เงินงบประมาณ  8,000 บาท 

 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
- กิจกรรมหนูนอ้ย
เขา้ครัว 

            

- กิจกรรมอนุรักษ์
วฒันธรรมไทย 

            

- กิจกรรมเปิดบา้น
อนุบาล 

 

            

- กิจกรรมบณัฑิตนอ้ย             
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กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
- กิจกรรมเก็บเล็ก
ผสมนอ้ย 

            

 
6.  รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณทีใ่ช้  จ านวน  8,000  บาท 

กจิกรรม ลกัษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

- กิจกรรมหนูนอ้ยเขา้ครัว 

- กิจกรรมอนุรักษว์ฒันธรรม
ไทยกิจกรรมเปิดบา้นอนุบาล 

- กิจกรรมบณัฑิตนอ้ย 

- กิจกรรมเก็บเล็กผสมนอ้ย 

  1,000 
2,000 
1,000 
3,000 
1,000 

นางพนารัตน์  เพง็จนัทร์ 
-นางวจิาริณี ทิพยโ์ท 
-นางพนารัตน์  เพง็จนัทร์ 
-นางวจิาริณี ทิพยโ์ท 
-นางพนารัตน์  เพง็จนัทร์ 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 8,000  

 
7. ประเมินผลกจิกรรม 

ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1. ร้อยละของเด็กปฐมวยัไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมละสติปัญญา อยา่งเตม็ศกัยภาพ  

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2.ร้อยละของผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการให้
ความร่วมมือ ในการจดักิจกรรมของโรงเรียน  

ส ารวจ แบบส ารวจ 

3.ร้อยละของเด็กปฐมวยัสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
เป็นอยา่งดี  

สังเกต แบบสังเกต 

4.ร้อยละของผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการให้
ความร่วมมือ ในการจดักิจกรรมของโรงเรียน  

ส ารวจ แบบส ารวจ 

5.ร้อยละของเดก็ปฐมวยัไดรั้บการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ใหส้ามารถ ด ารงชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข  

สังเกต สังเกต 
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8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  เด็กปฐมวยัมีพฒันาการการเรียนรู้ท่ีดี และไดรั้บการพฒันาดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข สามารถคิดและแกปั้ญหาได้
เหมาะสมกบัวยั เรียนรู้วฒันธรรมไทย โดยผา่นการท ากิจกรรม  ชุมชน และองคก์รต่างๆ มีความ
ภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมใหก้บัเด็กปฐมวยัในทอ้งถ่ินของตน  
 
  
 (ลงช่ือ)…………………...ผูเ้สนอโครงการ            (ลงช่ือ)……………………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นางวจิาริณี  ทิพยโ์ท)                                            (นางศรัณยา  เพชรชู) 
                 ต าแหน่ง ครูพี่เล้ียง                                               หวัหนา้งานวชิาการ 
                                                  
 
                      (ลงช่ือ)……………………………………………ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                   (นางทิพวรรณ  ทองชิต ) 
                                ต  าแหน่ง  ครู รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขุน 
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โครงการ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แผนงาน จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป.        กลยทุธ์ท่ี 1 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร กลยทุธ์ท่ี  1  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัตามมาตรฐานการศึกษา 

ส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลย ี เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
เรียนรู้ 

สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 3,4,5,13 
ลกัษณะโครงการ                      ต่อเน่ือง          
กลุ่มงาน การบริหารงานวชิาการ 
ผู้รับผดิชอบ         นางศรัณยา  เพชรชู   
งบประมาณทั้งส้ิน        20,000 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ               พฤษภาคม  2559 -  มีนาคม  2560         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลกัการและเหตุผล 
   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดด้ าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552- 
2561)  ซ่ึงเน้นในการยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนให้เต็มศกัยภาพ กลยุทธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็น 
เคร่ืองมือในการเรียนรู้ คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (กนป.) ได้ 
ก าหนดเป้าหมายให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลกัจากการทดสอบระดบัชาติมีคะแนนเฉล่ีย
มากกวา่ ร้อยละ 50 และจุดเนน้ท่ี 3 ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลกั เพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ซ่ึงผลจากผลการทดสอบระดบัชาติ
ขั้นพื้นฐานปี การศึกษา 2558  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษต ่ากว่า
ระดับประเทศส่วน ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3 ต ่ ากว่าระดับประเทศทั้ ง 3 ด้าน จากการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัต่างๆทั้งในระดบัชาติ O-Net , NT ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งใน
ภาพรวมระดบัโรงเรียนยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ดว้ยเหตุผลและความจ าเป็นดงักล่าวโรงเรียนบา้นตาขุน
จึงไดจ้ดัท าโครงการน้ีข้ึน 
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2.  วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึนทุกกลุ่มสาระ  
2. เพื่อพฒันาครูใหมี้ความรู้ ความสามารถในการจดัท าแบบทดสอบตามมาตรฐานการ 

เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. เพื่อส่งเสริมพฒันากระบวนการวดัผลและประเมินผลใหเ้ป็นกลไกในการยกระดบั

ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 
4. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 143 คน ครู จ  านวน 12 คน จ านวนทั้งส้ิน 155  คน 
 

4.  กจิกรรม / ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 
กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

- กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทาง
วชิาการ 

1.ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บเกียรติ
บตัร 

ร้อยละ  80 

- กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 

2.ร้อยละของนกัเรียนเรียนรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ภายนอก 

ร้อยละ   100 

- กิจกรรมเขา้ค่ายลูกเสือ  
เนตรนารี 

3.ร้อยละของนกัเรียนเรียนเขา้ร่วม

กิจกรรมเขา้ค่ายลูกเสือ 

ร้อยละ   80 

- กิจกรรมพฒันา
ความสามารถ ในการคิด
อยา่งเป็นระบบ  ดว้ยธนาคาร
ขอ้สอบ 

4.ร้อยละของครูและนกัเรียนมี
แบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละ   100 

- กิจกรรมค่ายวชิาการ 5.ร้อยละของนกัเรียนไดรั้บ
ประสบการณ์ตรง 

ร้อยละ 90 

- กิจกรรมพิชิต NT 6.ร้อยละของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี3ท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

ร้อยละ   90 

- กิจกรรมพิชิต  O- NET 7.ร้อยละของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6ท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

ร้อยละ   90 
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5. กจิกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
                 เงินงบประมาณ   20,000  บาท 
 

 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
- กิจกรรม

แข่งขนัทกัษะ
ทางวชิาการ 

            

- กิจกรรมศึกษา
จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 

            

- กิจกรรมเขา้
ค่ายลูกเสือ  
เนตรนารี 

            

- กิจกรรมพฒันา
ความสามารถ 
ในการคิดอยา่ง
เป็นระบบ  ดว้ย
ธนาคารขอ้สอบ 

            

- กิจกรรมค่าย
วชิาการ 

            

- กิจกรรมพิชิต 
NT 

            

- กิจกรรมพิชิต  
O- NET 
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6.  รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณทีใ่ช้  จ านวน   20,000   บาท 

กจิกรรม ลกัษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวสัดุ 

- กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทาง
วชิาการ 

- กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 

- กิจกรรมเขา้ค่ายลูกเสือ  
เนตรนารี 

-  กิจกรรมพฒันา
ความสามารถ ในการคิด
อยา่งเป็นระบบ  ดว้ยธนาคาร
ขอ้สอบ 

- กิจกรรมค่ายวชิาการ 
- กิจกรรมพิชิต NT- 
- กิจกรรมพิชิต  O- NET 
 

2,000 
 
 

3,000 
 
30,000 
 
 
8,000 
 
 
 
5000 

1,000 
 
 
 
 
 
 
1000 
 
 
500 
500 

-นางกมลทิพย ์ ใจใส่ 
 
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
 
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
 
-นางศรัณยา  เพชรชู 
 
 
 
-นางศรัณยา  เพชรชู 

-นายด ารงศกัด์ิ  รจนา 
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์

รวมทั้งส้ิน 20,000  

 
7. ประเมินผลกจิกรรม 

ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บเกียรติบตัร ส ารวจ แบบส ารวจ 
2.ร้อยละของนกัเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

ภายนอก 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

3.ร้อยละของนกัเรียนเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมเขา้

ค่ายลูกเสือ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

4.ร้อยละของครูและนกัเรียนมีแบบทดสอบตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 
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ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
5.ร้อยละของนกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรง ส ารวจ แบบส ารวจ 
6.ร้อยละของนกัเรียน ป.3 ท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

7.ร้อยละของนกัเรียน ป.6 ท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนโดยเฉล่ียในทุกกลุ่มสาระและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 สูงกวา่ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษาและระดบัประเทศ 
 
 
  
 (ลงช่ือ)…………………...ผูเ้สนอโครงการ            (ลงช่ือ)……………………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นางศรัณยา  เพชรชู)                                              (นางศรัณยา  เพชรชู) 
                 ต าแหน่ง ครู                                                        หวัหนา้งานวชิาการ 
                                                  
                         (ลงช่ือ)……………………………………………ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                   (นางทิพวรรณ  ทองชิต ) 
                                 ต  าแหน่ง  ครู รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุ 
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โครงการ พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
แผนงาน จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยทุธ์ท่ี  4 : การพฒันาระบบบริหารจดัการ 
สนองกลยุทธ์องค์กร กลยทุธ์ท่ี  1  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัตามมาตรฐานการศึกษา 

ส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลย ี เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  10 
ลกัษณะโครงการ                     ใหม่     
กลุ่มงาน การบริหารงานวชิาการ 
ผู้รับผดิชอบ         นางศรัณยา  เพชรชู   
งบประมาณทั้งส้ิน        5,000 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ               พฤษภาคม  -  ตุลาคม  2559  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 ดว้ยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2)   
พ.ศ.  2545  หมวดท่ี  4  ว่าดว้ยแนวการจดัการศึกษา  มาตรา  24  บญัญติัว่าการจดักระบวนการ
เรียนรู้  การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม
และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคคล  สังคมไทย ผูเ้รียนมีศกัยภาพ   ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดใหใ้ชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 25551 ทุกชั้นเรียน  โดยก าหนดหลกัการจุดหมาย  
โครงสร้างการจดัท าหลักสูตร  การจดัอตัราเวลาเรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ฯลฯการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถ่ินจึงถือเป็นภารกิจส าคญัประการหน่ึงของสถานศึกษาท่ีจะ
สะทอ้นคุณภาพการจดัการศึกษาวา่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัการดงักล่าวอยา่งแทจ้ริง 
 เน่ืองจากโรงเรียนบา้นตาขุนไดใ้ชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 
2551 เม่ือปีการศึกษา 2553 แล้วนั้น เพื่อเป็นการตรวจสอบ ทบทวน เพิ่มเติมขอ้มูลท่ีบกพร่อง ทั้ง
หลกัสูตรแกนกลาง และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน จึงไดจ้ดัท าโครงการน้ีข้ึน เพื่อท่ีจะน าหลกัสูตรไปใชใ้ห้
เกิดประสิทธิภาพกบันกัเรียนอยา่งสูงสุดเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเต็มตาม
ศกัยภาพของแต่ละคน  มาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 10  ตวับ่งช้ี ท่ี 10.1 หลกัสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน  ตวับ่งช้ีท่ี 10.2  จดัรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผูเ้รียนเลือก
เรียนตามความถนดัความสามารถ  และความสนใจ  ตวับ่งช้ีท่ี 10.3  จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี
ส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ  ความสามารถ  ความถนดั  และความสนใจของผูเ้รียนดงันั้น  
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ทางโรงเรียนบ้านตาขุนจึงได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว  เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทนั  การเปล่ียนแปลงและเขา้ถึง
ความรู้เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเหมาะสม 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
       1.  เพื่อใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจหลกัสูตรสถานศึกษา 
 2. เพื่อใหค้รูสามารถวเิคราะห์ ปรับปรุงหลกัสูตรและน าหลกัสูตรมาใชใ้นจดัการเรียนการ
สอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  

3. กลุ่มเป้าหมาย   ครูจ านวน  14  คน 
 

4.  กจิกรรม / ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 
กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

- กิจกรรมพฒันา
หลกัสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

1.ร้อยละของครูมีความรู้ความเขา้ใจ
หลกัสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
สามารถน าหลกัสูตรมาใชใ้นจดัการเรียน
การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

- กิจกรรมพฒันา
หลกัสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2.ร้อยละของครูมีความรู้ความเขา้ใจ
หลกัสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
สามารถน าหลกัสูตรมาใชใ้นจดัการเรียน
การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

- กิจกรรมพฒันา
หลกัสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

3.ร้อยละของครูมีความรู้ความเขา้ใจ
หลกัสูตรสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และ
สามารถน าหลกัสูตรมาใชใ้นจดัการเรียน
การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

- กิจกรรมพฒันา
หลกัสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

4.ร้อยละของครูมีความรู้ความเขา้ใจ
หลกัสูตรสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมและสามารถน า
หลกัสูตรมาใชใ้นจดัการเรียนการสอนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

ร้อยละ 100 
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กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

- กิจกรรมพฒันา
หลกัสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

5.ร้อยละของครูมีความรู้ความเขา้ใจ
หลกัสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาและสามารถน าหลกัสูตรมาใชใ้น
จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

- กิจกรรมพฒันา
หลกัสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

6.ร้อยละของครูมีความรู้ความเขา้ใจ
หลกัสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะและ
สามารถน าหลกัสูตรมาใชใ้นจดัการเรียน
การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

- กิจกรรมพฒันา
หลกัสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ
เทคโนโลย ี

7.ร้อยละของครูมีความรู้ความเขา้ใจ
หลกัสูตรสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เทคโนโลยแีละสามารถน าหลกัสูตรมาใช้
ในจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

- กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาองักฤษ) 

8.ร้อยละของครูมีความรู้ความเขา้ใจ
หลกัสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
และสามารถน าหลกัสูตรมาใชใ้นจดัการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

 
5. กจิกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
                 เงินงบประมาณ  5,000  บาท 

 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
- กิจกรรมพฒันา

หลกัสูตรกลุ่ม
สาระ 

การเรียนรู้
ภาษาไทย 

            



87 

 

แผนปฏิบติัการ   ประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2559      โรงเรียนบา้นตาขนุ  www.btkh.ac.th 
 

                                                

 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
- กิจกรรมพฒันา
หลกัสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

          -  

- กิจกรรมพฒันา
หลกัสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 

            

- กิจกรรมพฒันา
หลกัสูตรกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

            

- กิจกรรมพฒันา
หลกัสูตรกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

            

- กิจกรรมพฒันา
หลกัสูตรกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

            

- กิจกรรมพฒันา
หลกัสูตรกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้การงาน
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กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
อาชีพ
เทคโนโลย ี

- กิจกรรมพฒันา
หลกัสูตรกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ภาษาต่าง 

- ประเทศ
(ภาษาองักฤษ) 

            

 
6.  รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณทีใ่ช้  จ านวน 5,000  บาท 

กจิกรรม ลกัษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวสัดุ 

- กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

- กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

- กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 

- กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

 
 

  5,000 -นางทิพวรรณ  ทองชิต 
 
 
-นายด ารงศกัด์ิ  รจนา 
 
 
นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
 
 
-นางศรัณยา  เพชรชู 
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กจิกรรม ลกัษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

 ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวสัดุ  

- กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

- กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

- กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เทคโนโลย ี

- กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาองักฤษ) 

   -นายค ารณ  สาระอาภรณ์ 
 
 
-นายวลัลภ  บานเยน็ 
 
-นางสัจจา  เวฬุวนารักษ ์
 
 
-นางกมลทิพย ์ ใจใส่ 
 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 5,000  

 
7. ประเมินผลกจิกรรม 

ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.ร้อยละของครูมีความรู้ความเขา้ใจหลกัสูตรสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและสามารถน าหลกัสูตรมาใชใ้นจดัการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2.ร้อยละของครูมีความรู้ความเขา้ใจหลกัสูตรสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์และสามารถน าหลกัสูตรมาใชใ้น
จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

3.ร้อยละของครูมีความรู้ความเขา้ใจหลกัสูตรสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์และสามารถน าหลกัสูตรมาใชใ้น
จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ส ารวจ แบบส ารวจ 
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ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
4.ร้อยละของครูมีความรู้ความเขา้ใจหลกัสูตรสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมและสามารถน า
หลกัสูตรมาใชใ้นจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

5.ร้อยละของครูมีความรู้ความเขา้ใจหลกัสูตรสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและสามารถน าหลกัสูตรมา
ใชใ้นจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

6.ร้อยละของครูมีความรู้ความเขา้ใจหลกัสูตรสาระการ
เรียนรู้ศิลปะและสามารถน าหลกัสูตรมาใชใ้นจดัการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

7.ร้อยละของครูมีความรู้ความเขา้ใจหลกัสูตรสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยแีละสามารถน าหลกัสูตร
มาใชใ้นจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

8.ร้อยละของครูมีความรู้ความเขา้ใจหลกัสูตรสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสามารถน าหลกัสูตรมาใชใ้น
จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  ครูมีหลกัสูตรท่ีปรับปรุง พฒันา ตรงตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนสามารถน าหลกัสูตรไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
  
 (ลงช่ือ)…………………...ผูเ้สนอโครงการ           (ลงช่ือ)……………………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นางศรัณยา  เพชรชู)                                                  (นางศรัณยา  เพชรชู) 
                 ต าแหน่ง ครู                                                             หวัหนา้งานวชิาการ 
                                                  
                         (ลงช่ือ)……………………………………………ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                   (นางทิพวรรณ  ทองชิต ) 
                                 ต  าแหน่ง  ครู รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุ 
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โครงการ ONE  STUDENT  ONE  PRODUCT 
แผนงาน จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยทุธ์ท่ี 1 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สนองกลยุทธ์องค์กร กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัตามมาตรฐานการศึกษา 

ส่งเสริมความสาสามรถดา้นเทคโนโลย ีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
เรียนรู้ 

สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 3,4 
ลกัษณะโครงการ                     ต่อเน่ือง        
กลุ่มงาน การบริหารงานวชิาการ 
ผู้รับผดิชอบ         นาง ศรัณยา  เพชรชู  
งบประมาณทั้งส้ิน        5,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ              พฤษภาคม 2559 – มีนาคม  2560                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลกัการและเหตุผล 
  การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.  2545  มีความมุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถ่ินและ
สถานศึกษาไดมี้บทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน(ส านกันายกรัฐมนตรี,2542) โรงเรียนบา้นตาขุนมีจุดมุ่งหมายท่ีจะจดัการศึกษา
เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีความสามารถ และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  การด าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลงั
และมีประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งยึดเง่ือนไขการมีส่วนร่วม  ก าหนดให้ผูป้กครอง  ชุมชน  ทอ้งถ่ิน  
และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  โดยจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาตาม
ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน     
 

2.  วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ตามความสามารถเป็นรายบุคคล   
 2.  เพื่อแสดงความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ (ตามเกณฑ์การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง)
 3.  เพื่อใหน้กัเรียนผลการเรียนรู้ไปคิดประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั   

 4.  เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานนกัเรียน /นวตักรรมสู่ชุมชนและหน่วยการศึกษาอ่ืน 

 5.  เพื่อใหน้กัเรียนมีผลงาน 1 คน : ช้ิน  : 1  วชิา  :  1 ปีการศึกษา 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
 นกัเรียนโรงเรียนบา้นตาขุนชั้นประถมศึกษาปีท่ี1- 6 จ  านวน 145 คน 
 

4.  กจิกรรม / ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 
กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

- กิจกรรมเรียนรู้ดว้ย
โครงงาน 

ร้อยละของนกัเรียนเรียนรู้ตามความ
สนใจ  ความถนดั  น าไปประยกุตใ์ช ้
และมีความสุขกบัการเรียน 

ร้อยละ 80 

- กิจกรรมนิทรรศการ
ผลงานแห่งการเรียนรู้ 

ร้อยละของนกัเรียนมีผลงาน ร่วมจดั
นิทรรศการ และน าเสนอผลงานการ
เรียนรู้ต่อชุมชน 

ร้อยละ 100 

 

5. กจิกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
                 เงินงบประมาณ   5,000  บาท 

 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
- กิจกรรมเรียนรู้
ดว้ยโครงงาน 

            

- กิจกรรม
นิทรรศการผลงาน
แห่งการเรียนรู้ 

            

 
6.  รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณทีใ่ช้  จ านวน  5,000   บาท 

กจิกรรม ลกัษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

-กิจกรรมเรียนรู้ดว้ยโครงงาน 

-กิจกรรมนิทรรศการผลงานแห่งการ
เรียนรู้ 

  3,000 
2,000 

-นางกมลทิพย ์ ใจใส่ 
-นางสาวอจัฉราวรรณ ชลรัตน์ 
-นางศรัณยา  เพชรชู 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 5,000  
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7. ประเมินผลกจิกรรม 

ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.ร้อยละของนกัเรียนเรียนรู้ตามความสนใจ  ความ
ถนดั  น าไปประยกุตใ์ช ้และมีความสุขกบั 
การเรียน 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2.ร้อยละของนกัเรียนมีผลงาน ร่วมจดันิทรรศการ 
และน าเสนอผลงานการเรียนรู้ต่อชุมชน 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

  นกัเรียนพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ตามความสามารถเป็นรายบุคคล เรียนรู้ตามความสนใจ                  
ความถนดั  มีความสุขกบัการเรียนและน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ชีวติประจ าวนั นกัเรียนมีผลงาน 1 
คน : ช้ิน  : 1  วชิา  :  1 ปีการศึกษา และจดันิทรรศการ เผยแพร่ผลงาน สู่ชุมชนและหน่วย
การศึกษาอ่ืน 

 

 (ลงช่ือ)…………………...ผูเ้สนอโครงการ      (ลงช่ือ)……………………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นางศรัณยา  เพชรชู)                                            (นางศรัณยา  เพชรชู) 
                 ต าแหน่ง ครู                                                       หวัหนา้งานวชิาการ 
                                                  
 
                         (ลงช่ือ)……………………………………………ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                   (นางทิพวรรณ  ทองชิต ) 
                                 ต  าแหน่ง  ครู รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุ 
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โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต  
แผนงาน จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยทุธ์ท่ี 1 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                          
สนองกลยุทธ์องค์กร กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัตามมาตรฐานการศึกษา 

ส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลย ี เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 1, 2,6,11 
ลกัษณะโครงการ                     ต่อเน่ือง        
กลุ่มงาน การบริหารงานวชิาการ 
ผู้รับผดิชอบ         นางสาวอจัฉราวรรณ  ชลรัตน์   
งบประมาณทั้งส้ิน       8,000 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ               มิถุนายน  2559 –   มีนาคม  2560 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลกัการและเหตุผล 

จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นท่ี 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ซ่ึงมาตรฐานท่ี 1 ไดมุ้่งเนน้
ใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ มาตรฐานท่ี 6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตส่วนในดา้นท่ี 2 มาตรฐานดา้นการจดั
การศึกษามาตรฐานท่ี11สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพนั้นโรงเรียนจึงไดจ้ดัการศึกษาเพื่อสร้างดุลยภาพการเรียนรู้ทางวิชาการควบคู่กบั
การสร้างเสริมให้ผูเ้รียนมีสุขนิสัยสุขภาพภายและสุขภาพจิตท่ีดี ซ่ึงถือเป็นลกัษณะอนัพึงประสงค์
ประการแรกของคนไทยแต่ปัจจุบนัสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขไดเ้ปล่ียนแปลง
ไปตามความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีทั้งน้ีสาเหตุเน่ืองมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาวะท่ีไม่ถูกตอ้ง
ของบุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคมซ่ึงนับวนัแนวโน้มของ
ปัญหาเหล่าน้ีมีความรุนแรงข้ึน 

ดงันั้นเพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้สุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ ซ่ึงเป็นการวางรากฐานดา้นสุขภาพ
ใหเ้ขม้แขง็ดว้ยการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกนัปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเร่ิมเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ
เผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ท่ีคุกคามต่อสุขภาพได้การพฒันาผูเ้รียนให้มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดีข้ึน เพื่อมุ่งเน้นให้แสดงออกท่ีเหมาะสมของตนเพื่อหลีกเล่ียงในสถานการณ์ ท่ีไม่พึง
ประสงค์โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและออกก าลงักายสม ่าเสมอป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อผูเ้รียนเรียนรู้เก่ียวกบัตนเองและเขา้ใจถึงบทบาท
หน้าท่ีของบุคคลในครอบครัวรวมทั้ งความรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศซ่ึงมี
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ความสัมพนัธ์ต่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีจึงมีความส าคญัเป็นล าดบัตน้ในการจดัการ
เรียนรู้  โรงเรียนบา้นตาขนุจึงไดจ้ดัโครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อใหน้กัเรียนมีสุขภาพอนามยัท่ีดี 
2.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีน ้าหนกั ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
3.  เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการท างาน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
นกัเรียนโรงเรียนบา้นตาขุน จ านวน188 คน 
 

4. กจิกรรม / ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 
1. กิจกรรมสุขกาย สบายชีว ี ร้อยละของนกัเรียนที่ีมีสุขภาพดี ร้อยละ 90 
2. กิจกรรมสายใยรัก ครอบครัวอบอุ่น ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถ

ท างาน ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
   ร้อยละ  100 

 

5. กจิกรรม / ระเวลาด าเนินการ 
 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
- กิจกรรมสุขกาย 
สบายชีว ี

            

- กิจกรรมสายใยรัก 
ครอบครัวอบอุ่น 
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6. รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณทีใ่ช้ จ านวน  8,000  บาท 

กจิกรรม ลกัษณะรายจ่ายงบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่า
วสัดุ 

1.กิจกรรมสุขกาย สบายชีว ี   4,000 นางทิพวรรณ  ทองชิต  

    1.1 ออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ     
    1.2 รณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออก     
    1.3 ตรวจสุขภาพ     
    1.4 ทนัตสุขภาพ     
2. กิจกรรมสายใยรัก  ครอบครัวอบอุ่น   4,000 นางสุวจันา เพชรานนัท ์

    2.1 แบ่งเขตรับผดิชอบท าความ
สะอาดโรงเรียน 

    

    2.2 รับประทานอาหารกลางวนัเป็น
ครอบครัว 

    

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 8,000  
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิการประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.ร้อยละของนกัเรียนที่ีมีสุขภาพดี ส ารวจ แบบส ารวจรายการ 
2.ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้

สังเกต แบบสังเกต 
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8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
นกัเรียนมีสุขภาพอนามยัท่ีดี   มีน ้าหนกั ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน  มีสุขภาพจิตท่ีแจ่มใส  ส่งผลใหน้กัเรียนมีทกัษะในการท างาน  สามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
  
 
 (ลงช่ือ)…………………...ผูเ้สนอโครงการ            (ลงช่ือ)……………………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวอจัฉราวรรณ  ชลรัตน์)                          (นางกมลทิพย ์ ใจใส่) 
                 ต าแหน่ง ครูผูช่้วย                                          หวัหนา้งานบริหารทัว่ไป 
                                                  
                         (ลงช่ือ)……………………………………………ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                  (นางทิพวรรณ  ทองชิต ) 
                                 ต  าแหน่ง  ครู รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุ 
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โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและบริการแนะแนว  
แผนงาน จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยทุธ์ท่ี 2 การเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให ้                                                                                                      

ทัว่ถึง  
สนองกลยุทธ์องค์กร กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัตามมาตรฐานการศึกษา 

ส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลย ี เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  7,10 
ลกัษณะโครงการ                     ต่อเน่ือง        
กลุ่มงาน การบริหารงาน 
ผู้รับผดิชอบ         นางศรัณยา  เพชรชู   
งบประมาณทั้งส้ิน        3,000 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ              มิถุนายน  2559 –   มีนาคม  2560 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 การพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวงั โดยผา่นกระบวนการทางการศึกษา
นั้น นอกจากจะด าเนินการดว้ยการส่งเสริม สนบัสนุนนกัเรียนแลว้ การป้องกนัและการช่วยเหลือ
ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนก็เป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงของการพฒันาเน่ืองจากสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมากทั้งดา้นการส่ือสาร เทคโนโลยีต่างๆซ่ึงนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผูค้น
ในเชิงบวกแลว้ ในเชิงลบก็ปรากฏเช่นกนั เป็นตน้วา่ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพ
ติด ปัญหาการแข่งขนัในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวซ่ึงก่อเกิดความทุกข์ ความวิตกกงัวล 
ความเครียด การปรับตวัท่ีไม่เหมาะสม หรืออ่ืนๆท่ีเป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสภาพกายของทุก
คนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ภาพความส าเร็จท่ีเกิดจากการพฒันานกัเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวงันั้น 
จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน ซ่ึง
มีครูท่ีปรึกษาเป็นหลกัส าคญัในการดาเนินการต่างๆเพื่อการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดดว้ย
ความรักและเมตตาท่ีมีต่อศิษย ์ และภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีส่วนส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของเยาวชนให้เติบโตงอกงาม เป็นบุคลท่ีคุณค่าของสังคมต่อไประบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือ
การทางานท่ีชัดเจนโดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการดาเนินการดังกล่าว และมีการ
ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกบัครูท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคลากรภายนอกรวมทั้งการสนับสนุน 
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ส่งเสริมจากโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนไดน้ าระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมาประยุกตใ์ช้และพฒันา
ใหเ้หมาะสมกบับริบทของแต่ละโรงเรียน และไดด้ าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองโดยมุ่งหวงัวา่โรงเรียน
จะด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน พร้อมทั้งเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมหลกั 12 
ประการ แก่นกัเรียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคส์ามารถน าพาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ โรงเรียนบา้นตาขุนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จึงได้
จดัท าโครงการน้ีข้ึน  
 

2.  วตัถุประสงค์ 
       1.  เพื่อใหค้รูมีคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และครูสามารถ 
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นไปอยา่ง มีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อส่งเสริมใหค้รูเกิดความรู้ความเขา้ใจ และสามารถด าเนินการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. เพื่อใหน้กัเรียนด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูจ านวน  14  คน  นกัเรียน จ านวน 188  คน รวมทั้งส้ินจ านวน   202  คน 
 

4.  กจิกรรม / ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 
กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

- จดัท าคู่มือระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

1.ร้อยละของครูมีคู่มือการปฏิบติังานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
2.ร้อยละของครูมีความรู้ความเขา้ใจและ
สามารถด าเนินการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
3. ร้อยละของนกัเรียนด ารงตนอยูใ่นสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข 

ร้อยละ 100 

- กิจกรรมเยีย่มบา้น
นกัเรียน 

4. ร้อยละของนกัเรียนไดรั้บการเยีย่มบา้น ร้อยละ 100 

- กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 5. ร้อยละของนกัเรียนเขา้รับการศึกษาต่อ ร้อยละ   100 

- กิจกรรมจดัหา
ทุนการศึกษา 

6. ร้อยละของนกัเรียนไดรั้บทุนการศึกษา ร้อยละ   100 
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กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

- กิจกรรมช่วยเหลือ
นกัเรียนดอ้ยโอกาส 

7. ร้อยละของนกัเรียนดอ้ยโอกาสไดรั้บการ

ช่วยเหลือ 

ร้อยละ   100 

- กิจกรรมพฒันาคุณภาพ
การศึกษาส าหรับนกัเรียน
ท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้
(เด็กเรียนร่วม) 

8. ร้อยละของนกัเรียนบกพร่องทางการ

เรียนรู้ไดรั้บการการพฒันา 

ร้อยละ   100 

 
5. กจิกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
                 เงินงบประมาณ  3,000   บาท 

 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
- กิจกรรมจดัท า
คู่มือระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

            

- กิจกรรมเยีย่มบา้น
นกัเรียน 

            

- กิจกรรมแนะแนว
ศึกษาต่อ 

            

- กิจกรรมจดัหา
ทุนการศึกษา 

            

- กิจกรรมช่วยเหลือ
นกัเรียนดอ้ย
โอกาส 
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กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
- กิจกรรมพฒันา
คุณภาพการศึกษา
ส าหรับนกัเรียนท่ี
บกพร่องทางการ
เรียนรู้(เด็กเรียน
ร่วม) 

            

 
6.  รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณทีใ่ช้  จ านวน  3,000  บาท 

กจิกรรม ลกัษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

- กิจกรรมจดัท าคู่มือระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

- กิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน 
- กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 
- กิจกรรมจดัหาทุนการศึกษา 
- กิจกรรมช่วยเหลือนกัเรียน

ดอ้ยโอกาส 
- กิจกรรมพฒันาคุณภาพการศึกษา

ส าหรับนกัเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการเรียนรู้(เด็กเรียนร่วม) 

  1,000 
 
1,000 
 
 
 
 
1,000 

นางศรัณยา  เพชรชู 
 
-นายวลัลภ  บานเยน็ 
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
-นางทิพวรรณ  ทองชิต 
-นางทิพวรรณ  ทองชิต 
 
-นางศรัณยา  เพชรชู 
-นางปรีดา  จุลพฤกษ ์
 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 3,000  
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7. ประเมินผลกจิกรรม 

ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.ร้อยละของครูมีคู่มือการปฏิบติังานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

ส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

2.ร้อยละของครูมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถ
ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

3. ร้อยละของนกัเรียนด ารงตนอยูใ่นสังคมได้
อยา่งมีความสุข 

ส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

4. ร้อยละของนกัเรียนไดรั้บการเยีย่มบา้น ส ารวจ แบบส ารวจ 
5. ร้อยละของนกัเรียนเขา้รับการศึกษาต่อ ส ารวจ แบบส ารวจ 
6. ร้อยละของนกัเรียนไดรั้บทุนการศึกษา ส ารวจ แบบส ารวจ 
7. ร้อยละของนกัเรียนดอ้ยโอกาสไดรั้บการ
ช่วยเหลือ 

ส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

8. ร้อยละของนกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้
ไดรั้บการการพฒันา 

ส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนบา้นตาขนุมีคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นเคร่ืองมือใน
การด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจของโรงเรียนนกัเรียนไดรับการดูแลช่วยเหลือในทุกดา้น 
 
  
 (ลงช่ือ)…………………...ผูเ้สนอโครงการ            (ลงช่ือ)……………………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นางศรัณยา  เพชรชู)                                              (นางศรัณยา  เพชรชู) 
                 ต าแหน่ง ครู                                                      หวัหนา้งานวชิาการ 
                                                  
                         (ลงช่ือ)……………………………………………ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                   (นางทิพวรรณ  ทองชิต ) 
                          ต  าแหน่ง  ครู รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุ 
 



103 

 

แผนปฏิบติัการ   ประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2559      โรงเรียนบา้นตาขนุ  www.btkh.ac.th 
 

                                                

โครงการ  พฒันาส่ือเทคโนโลย ีนวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ 
แผนงาน  บริหารวชิาการ 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยทุธ์ท่ี 1 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัตามมาตรฐานการศึกษา 
ส่งเสริม                            ส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลย ีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี 7,11,13 
ลกัษณะโครงการ             ต่อเน่ือง 
กลุ่มงานที่รับผดิชอบ  บริหารงานวชิาการ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายด ารงศกัด์ิ รจนา 
งบประมาณทั้งส้ิน 38,000 บาท (งบปกติ ) 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน  2559 – มีนาคม 2560 
______________________________________________________________________________ 
1. ลกัษณะการและเหตุผล 
 ในยคุสารสนเทศซ่ึงความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีท าใหข้อ้มูล ข่าวสาร และความรู้ ซ่ึง
ประกอบกนัเป็น “สารสนเทศ” นั้น สามารถล่ืนไหลไดส้ะดวก รวดเร็ว จนสามารถประยกุตใ์ชไ้ด้
อยา่งกวา้งขวาง ตั้งแต่ในระดบับุคคลข้ึนไปจนถึงระดบัองคก์ร อุตสาหกรรม ภาคสังคม ตลอดจน
ในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ จนกระทัง่ภาวะ “ไร้พรหมแดน” อนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของ
เทคโนโลยสีารสนเทศดงักล่าว ไดเ้กิดข้ึนในกิจกรรมและองคก์ารต่างๆ มากมาย นบัเป็นความ
กลมกลืนสอดคลอ้งกนัอยา่งยิง่ การพฒันาบุคลากรในสังคมเป็นเร่ืองของการเรียนรู้สารสนเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นขอ้มูล (Data) ข่าวสาร (Information) หรือความรู้ (Knowledge) นบัไดว้า่
เทคโนโลย ีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถน าประโยชน์มาสู่วงการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม หาก
รู้จกัใชใ้หเ้ป็นประโยชน์และคุม้ค่าต่อการลงทุน 
 จากนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติ และแนวคิดจากคนในสังคมของวงการศึกษา
ไทยในยคุโลกาภิวตัน์ รวมทั้งประสบการณ์จากทิศทางการพฒันาการศึกษาในประเทศชั้นน าของ
โลก ช้ีใหเ้ห็นความส าคญัของบทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจะเป็น “ฟันเฟือง” ส าคญัของ
สังคมท่ีแกไ้ขปัญหาปรับปรุงประสิทธิภาพ และพฒันาระบบการศึกษาในสังคมโลกาภิวตัน์  
อยา่งไรก็ตาม เองจากธรรมชาติของเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบการศึกษามีความละเอียดอ่อน
ท่ีคลา้ยและแตกต่างกนัออกไป จึงมีความจ าเป็นตอ้งวางกรอบท่ีรัดกุมในกระบวนการพฒันาการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศไทย เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาแหละอุปสรรคอาจ
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เกิดข้ึนไดแ้ละเพื่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่าและอยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะน ามาซ่ึงประสิทธิผล
ท่ีตอ้งการ  
 

2. วตัถุประสงค์ 
    1.  เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือเทคโนโลยต่ีาง ๆ  
   2. เพื่อส่งเสริมการสืบคน้ขอ้มูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   3.  เพื่อพฒันาศูนยสื์บคน้ขอ้มูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย  
        นกัเรียน จ านวน 188 คน  ครู  บุคลากรทางการศึกษาจ านวน  15  คนผูป้กครอง จ านวน 150 
คนรวมทั้งส้ิน 353  คน 
 

4. กจิกรรม / ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

1. กิจกรรมจดัหาส่ือทาง
เทคโนโลย ี

 

 

1.ร้อยละของความพึงพอใจของคณะครู นกัเรียน 
ผูป้กครองมีความพึงพอใจ ในการจดัหาส่ือ 
เทคโนโลย ี 

 
ร้อยละ  80 

2. กิจกรรมส่งเสริมการใชส่ื้อ
เทคโนโลยใีนการเรียนรู้ 

2.ร้อยละของนกัเรียน ครู ผูป้กครองในการรู้จกั
แสวงหาความรู้จากหอ้งคอมพิวเตอร์ ส่ือ 
เทคโนโลย ีและอินเตอร์เน็ต 

ร้อยละ  80 

 

5. กจิกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
           เงินงบประมาณ  38,000 บาท 

 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

     -กิจกรรมจดัหาส่ือ
ทาง เทคโนโลย ี

            

- กิจกรรมส่งเสริม
การใชส่ื้อ
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กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
เทคโนโลยใีนการ
เรียนรู้ 

 
6. รายละเอยีดกจิกรรม และงบประมาณทีใ่ช้  จ านวน 38,000 บาท 

กิจกรรม ลกัษณะการจ่ายงบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

1. กิจกรรมจดัหาส่ือทาง
เทคโนโลย ี

  35,000 -นางสุวจันา  เพชรานนัท ์

2. กิจกรรมส่งเสริมการใชส่ื้อ
เทคโนโลยใีนการเรียนรู้ 

  3,000 -นายด ารงศกัด์ิ  รจนา 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน   38,000  
 
7. ประเมินผลกจิกรรม 

ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1. ร้อยละของความพึงพอใจของคณะครู 
นกัเรียน ผูป้กครองมีความพึงพอใจ ในการ
จดัหาส่ือ เทคโนโลย ี 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2. ร้อยละของนกัเรียน ครู ผูป้กครองในการรู้จกั
แสวงหาความรู้จากหอ้งคอมพิวเตอร์ ส่ือ 
เทคโนโลย ีและอินเตอร์เน็ต  
 

ส ารวจ แบบส ารวจ 
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8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ครู นกัเรียน ผูป้กครองมีนิสัยใฝ่รู้ รู้จกัแสวงหาความรู้และสืบคน้ขอ้มูลดว้ยตนเอง จากส่ือ
เทคโนโลย ีบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
 
 (ลงช่ือ)…………………...ผูเ้สนอโครงการ            (ลงช่ือ)……………………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นายด ารงศกัด์ิ  รจนา)                                             (นางศรัณยา  เพชรชู) 
                 ต าแหน่ง ครู                                                      หวัหนา้งานวชิาการ 
                                                  
 
                   (ลงช่ือ)……………………………………………ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                (นางทิพวรรณ  ทองชิต ) 
                ต  าแหน่ง  ครู รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุ 
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โครงการ พฒันาศกัยภาพบุคลากร 
แผนงาน จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์องค์กร กลยทุธ์ท่ี 2 เพิ่มศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี  7 ,8 
ลกัษณะโครงการ                      ต่อเน่ือง     
กลุ่มงาน การบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผดิชอบ         นาง สัจจา  เวฬุวนารักษ ์ 
งบประมาณทั้งส้ิน        45,000  บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ               พฤษภาคม2559  –  มีนาคม 2560 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 บุคลากรนับเป็นตัวจักรส าคญัในการขับเคล่ือนพฒันาผูเ้รียนให้ไปสู่จุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาอยู่เสมอเพื่อให้ทนัเหตุการณ์ ทนัยุคทนัสมยั และเพื่อให้
สอดคลอ้ง พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ.2542 และมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. การ
พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ มีวิธีการและแนวทางต่างๆกนั เช่น ศึกษาต ารา การเขา้รับการอบรม 
สัมมนา การทศันศึกษาดูงาน เป็นตน้  
 บุคลากรในโรงเรียน เป็นบุคคลส าคญัต่อการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ ตอ้งได้รับบ ารุง
ขวญั มีสวสัดิการท่ีดี ก าลงัใจดี จะท าให้การบริหารจดัการมีศกัยภาพ องคก์รไดรั้บการพฒันาอยา่ง
เป็นระบบ ส่งผลต่อการเรียนการสอนท่ีดี นกัเรียนมีความสุขต่อการเรียนยิง่ข้ึน 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
       1.  เพื่อพฒันาครูใหมี้ความรู้ความสามารถดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียน 
  2.  เพื่อพฒันาศกัยภาพและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพตามระบบ TEPE  

3.  เพื่อใหค้รูไดรั้บการพฒันาตนเองโดยการ ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งในและ                 
                  นอกสถานศึกษา 
 4.  เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนไดรั้บสวสัดิการและมีขวญัก าลงัใจท่ีดีปฏิบติังานเตม็ศกัยภาพ
และเตม็เวลา 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบา้นตาขนุ จ านวนทั้งส้ิน  15  คน 
 

  4.  กจิกรรม / ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 
กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

-  อบรมเชิงปฏิบติัการดา้นการท า
วจิยั ในชั้นเรียน 

1.ร้อยละของครูมีการท าวิจยัในชั้น
เรียน 

ร้อยละ 95 

-  อบรมพฒันาตามโครงการ 
TEPE 

2.ร้อยละของครู ไดเ้ขา้ร่วมอบรม 

TEPE 

ร้อยละ 98 

-  ศึกษาดูงาน 3.ร้อยละ ของครูและบุคลากร ไดรั้บ
การพฒันาตนเอง โดยการศึกษาดูงาน 

ร้อยละ 95 

-  สวสัดิการเพื่อบุคลากร                      

(วนัคลา้ยวนัเกิด, กระเชา้เยีย่มไข้
ส าหรับบุคลากรและบุคคลใน
ครอบครัว) 

4.ร้อยละของบุคลากรไดรั้บขวญั 

ก าลงัใจ เน่ืองในโอกาสต่างๆ 

ร้อยละ 100 

 
5. กจิกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
                 เงินงบประมาณ   45,000  บาท 

 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
1.อบรมเชิงปฏิบติัการดา้น
การท าวิจยั ในชั้นเรียน 

            

2. อบรมพฒันาตาม
โครงการ TEPE 

            

3. ศึกษาดูงาน             

4. สวสัดิการเพื่อ
บุคลากร(วนัคลา้ยวนั 

เกิด, กระเชา้เยีย่มไข)้ 
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6.  รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณทีใ่ช้  จ านวน  45,000  บาท 

กจิกรรม ลกัษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

 ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

1. อบรมเชิงปฏิบติัการดา้นการท า
วจิยัในชั้นเรียน 

3,000  2,000 -นางสัจจา  เวฬุวนารักษ ์

2. อบรมพฒันาตามโครงการ 
TEPE 

   -นางสัจจา  เวฬุวนารักษ ์

3. ศึกษาดูงาน  30,000  -นางสุวจันา  เพชรานนัท ์

4. สวสัดิการเพื่อบุคลากร 

(วนัคลา้ยวนัเกิด, กระเชา้เยีย่มไข้
ส าหรับบุคลากรและบุคคลใน
ครอบครัว) 

 10,000  -นางสัจจา  เวฬุวนารักษ ์

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 45,000  
 
7. ประเมินผลกจิกรรม 

ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.ร้อยละของครูมีการท าวิจยัในชั้นเรียน ส ารวจ แบบส ารวจ 
2.ร้อยละของครู ไดเ้ขา้ร่วมอบรม TEPE ส ารวจ แบบส ารวจ 

3.ร้อยละของครูและบุคลากร ไดรั้บการพฒันา
ตนเอง โดยการศึกษาดูงาน 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

4.ร้อยละของบุคลากรไดรั้บขวญั ก าลงัใจ เน่ืองใน

โอกาสต่างๆ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 
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8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
   ครูและบุคลากรไดพ้ฒันาเพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์ มีขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน  
 
  
 (ลงช่ือ)…………………...ผูเ้สนอโครงการ            (ลงช่ือ)……………………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นางสัจจา  เวฬุวนารักษ)์                                     (นางสัจจา  เวฬุวนารักษ)์ 
                 ต าแหน่ง ครู                                                    หวัหนา้งานบุคลากร 
                                                  
 
                         (ลงช่ือ)……………………………………………ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                   (นางทิพวรรณ  ทองชิต ) 
                   ต  าแหน่ง  ครู รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุ 
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โครงการ ระบบประกนัคุณภาพภายใน สถานศึกษา 
แผนงาน จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยทุธ์ท่ี  4  พฒันาระบบการบริหารจดัการ 
สนองกลยุทธ์องค์กร กลยทุธ์ท่ี  3  พฒันาประสิทธิภาพการบริการจดัการศึกษาตาม

แนวทางการกระจายอ านาจ  หลกัธรรมาภิบาลเนน้การมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี   9,10,12,13 
ลกัษณะโครงการ                       ต่อเน่ือง      
กลุ่มงาน การบริหารงานทัว่ไป 
ผู้รับผดิชอบ         นางกมลทิพย ์ ใจใส่      นางศรัณยา  เพชรชู   
งบประมาณทั้งส้ิน                  15,000  บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ               พฤษภาคม   2559  –  มีนาคม  2560 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลกัการและเหตุผล 
  การพฒันาสถานศึกษาใหมี้การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจดัท า
และด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริการจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  และการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีตอ้งด าเนินการ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบา้นตาขุน จึงไดจ้ดัท าโครงการน้ีข้ึน 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
       1.  เพื่อใหส้ถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.  เพื่อใหส้ถานศึกษามีการจดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ี 
      มุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.  เพื่อใหส้ถานศึกษาจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ และใชส้ารสนเทศในการบริการจดัการ
เพื่อพฒันา คุณภาพสถานศึกษา    
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
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  นกัเรียน จ านวน  190  คนครู จ านวน  14  คนผูป้กครองและชุมชน จ านวน  150  คน 
 

4.  กจิกรรม / ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 
กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

1.กิจกรรมประกนัคุณภาพ     
                                             

-                                   

ระดบัความส าเร็จ 

ระดบั 3 

สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษามีการจดัท า

และด าเนินการตามแผนพฒันาการจดั

การศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ติดตามตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาแลว้น าผล

การประเมินคุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและ จดัท า

รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 

ระดบัคุณภาพ 

 

ระดบั   3 

ระดบั 1 

สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา มีการจดัท า

และด าเนินการตามแผนพฒันา  การ

จดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งเนน้

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาไดเ้ป็นบางส่วน ขาดการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
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กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

คุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  ไม่ไดน้ า

ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และจดัท า

รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 

2 กิจกรรมจดัระบบขอ้มูล
สารสนเทศ 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
                                     
 
 

  ระดบัความส าเร็จของการจดัขอ้มูล
สารสนเทศ 
ระดบั3 
โรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศท่ี
ครบถว้น สมบูรณ์เป็นปัจจุบนั
ครอบคลุมงานทั้ง 4 ดา้น สามารถน า
ขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร
จดัการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและสามารถใหบ้ริการขอ้มูล 
สารสนเทศแก่นกัเรียน บุคคลและ
หน่วยงานอ่ืนได ้

ระดบั 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบั2 
โรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศ ยงัไม่
ครบถว้นเป็นปัจจุบนัทั้ง 4 ดา้น
สามารถน าขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้น
การบริการจดัการโรงเรียนใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ และสามารถใหบ้ริการ
ขอ้มูลสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

แผนปฏิบติัการ   ประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2559      โรงเรียนบา้นตาขนุ  www.btkh.ac.th 
 

                                                

กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

 ระดบั1 
ใหแ้ก่นกัเรียน บุคคล และหน่วยงาน
อ่ืนไดบ้างส่วน  
โรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศไม่
ครบถว้นและยงัขาดความสมบูรณ์ไม่
เป็นปัจจุบนัท่ีสามารถน าสารสนเทศ
มาใชใ้นการบริหารจดัการท่ีสมบูรณ์
ได ้

 

3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละ90 ของกรรมการสถานศึกษา
เขา้ร่วม  ประชุมมีส่วนร่วมในการ
พฒันาและส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียน 

ร้อยละ 90 
 

 

 

 

 

2.ร้อยละ 80 ของกรรมการ
สถานศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและปฏิบติัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ80 
 

 

 

4. กิจกรรมประชุมผูป้กครอง 1.ร้อยละ 100 ของผูป้กครองและ
ชุมชนเขา้ร่วมประชุมและมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษา 

ร้อยละ  100 

2.ร้อยละ 80 ของผูป้กครองรับทราบ
นโยบายและส่งเสริมกิจกรรมของ
โรงเรียน 

ร้อยละ  80 
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5. กจิกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
                 เงินงบประมาณ  15,000  บาท 
 

 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
- กิจกรรมประกนั
คุณภาพภายใน 

            

- กิจกรรมจดัระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศ 

            

- กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

            

- กิจกรรมประชุม
ผูป้กครอง 

            

 
6.  รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณทีใ่ช้  จ านวน  15,000   บาท 
 

กจิกรรม ลกัษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

-กิจกรรมประกนัคุณภาพภาพภายใน 
-กิจกรรมจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
-กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
-กิจกรรมประชุมผูป้กครอง 

        - 5,000 
2,000 
1,000 
 
5,000 

 
2,000 

 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 15,000  
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7. ประเมินผลกจิกรรม 

ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
- กิจกรรมประกนัคุณภาพ
ภายใน 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

- กิจกรรมจดัระบบขอ้มูล
สารสนเทศ 

- กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ส ารวจ 
 
 

                    ส ารวจ 

แบบส ารวจ 
 
 

แบบส ารวจ 
- กิจกรรมประชุมผูป้กครอง ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนบา้นตาขนุ จดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจดัท าและ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพบริการทัว่ถึงและมีคุณภาพ 
ผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมและใหค้วามร่วมมือในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา   
 
 (ลงช่ือ)…………………...ผูเ้สนอโครงการ            (ลงช่ือ)……………………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นางกมลทิพย ์   ใจใส่)                                         ( นางกมลทิพย ์ ใจใส่ ) 
              ต าแหน่ง ครู                                                     หวัหนา้งานบริหารทัว่ไป                                                  
                        
 
                   (ลงช่ือ)……………………………………………ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                   (นางทิพวรรณ  ทองชิต ) 
                                 ต  าแหน่ง  ครู รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุ 
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โครงการ  บริหารการเงินและงบประมาณภายใน 
แผนงาน  งานการเงินและสินทรัพย ์
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยทุธ์ท่ี 2  การเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ทัว่ถึง   ทัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียน ใหไ้ดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ
และมีคุณภาพ  และมีคุณภาพ กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาระบบการบริหารจดัการ 
สนองกลยุทธ์องค์กร กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารการจดัการศึกษา ตามแนวทาง
กระจาย   กระจายอ านาจ หลกัธรรมาภิบาลเนน้การมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วน 
สนองมาตรฐานการศึกษา ขอ้ 8                                                                                      
ลกัษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 
กลุ่มงานที่รับผดิชอบ  งานบริหารการเงินและสินทรัพย ์ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางทิพวรรณ ทองชิต 
งบประมาณทั้งส้ิน 20,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน  2559 – มีนาคม 2560 
______________________________________________________________________________ 
 
1.ลกัษณะการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมใหส้ามารถปฏิบติังานเพื่อตอบสนอง
ภารกิจของโรงเรียน ในดา้นการจดัการเรียนการสอนโดยมีงบประมาณค่าใชจ่้าย ในการบริหาร
มุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณ เป็นผลงานเพื่อใหเ้ป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยมีการ
จดัซ้ือและซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ ์เพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนตลอดจนพฒันาโรงเรียน
ในทุกดา้น ดงันั้นการบริหารดา้นการเงิน งบประมาณและการจดัซ้ือจดัจา้งและซ่อมแซมครุภณัฑ ์
ทางโรงเรียนจึงด าเนินการจดัท าแผนการใชง้บประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกตอ้งตาม
ระเบียบทางราชการ อยา่งมีระบบ โปร่งใสและตรวจสอบไดถู้กตอ้งส่งผลใหร้ะบบการบริหาร
บรรลุตามท่ีโรงเรียนก าหนดไว ้
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อจดัท าแผนสนบัสนุนการบริหารงบประมาณของการใชเ้งินของโรงเรียนใหเ้กิดเกิด
ประโยชน์คุม้ค่าสูงสุดต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจดัการใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 
 2. เพื่อใหก้ารจดัท าเอกสารทางการเงินอยา่งถูกตอ้งตามระเบียบของทางราชการ 
 



118 

 

แผนปฏิบติัการ   ประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2559      โรงเรียนบา้นตาขนุ  www.btkh.ac.th 
 

                                                

 3. เพื่อจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาวสัดุ ครุภณัฑใ์ห้มีสภาพท่ีดี ปลอดภยั มีความ
จ าเป็นในการพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาโรงเรียน 
 4. เพื่อสนบัสนุนการใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียน บุคลากร
ทางการศึกษาและผูป้กครอง เรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตลอดถึงมีความพึงพอใจ 
ต่อการบริหารการเงินและงบประมาณภายในโรงเรียน  
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ชุมชนในเขตบริการหมู่ท่ี 1, 4 , 7, 9 ต าบลพะแสง 
 2. ครู  นกัเรียน  บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองนกัเรียนของโรงเรียนบา้นตาขนุทุกคน  
 

4. กจิกรรม / ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

1. ประชุมช้ีแจง วิเคราะห์
วางแผนจดัสรรงบประมาณ
ในโรงเรียน 

ร้อยละ ของ ครู กรรมการสถานศึกษา 
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเขา้ประขมุช้ีแจง น าเสนอ
วเิคราะห์ขอ้มูลวางแผนจดัสรรงบประมาณใน
โรงเรียน 

 
ร้อยละ  90 

2.กิจกรรมจดังบประมาณใน
โรงเรียน 

1. ร้อยละ ของการจดัสรรงบประมาณตรงตาม
แผนปฏิบติัการและการบริหารจดัการของ
โรงเรียนไดต้รงตามความตอ้งการ 
2. ร้อยละของการจดัระบบบริหารการเงิน เบิก-
จ่าย การจดัท าบญัชี รายงานการด าเนินงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ถูกตอ้ง 

 3. ร้อยละของผูใ้ชบ้ริการและผูต้รวจสอบมี
ความพึงพอใจต่อแบบฟอร์ม เอกสารประกอบ
งานการเงิน 

ร้อยละ 80 
 

 
ร้อยละ 100 ของ
ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้ง 
ร้อยละ 80 
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กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 
 - ทะเบียนคุมและหลกัฐานการจ่ายเงิน 

 - ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
 - แบบบนัทึกการเก็บรักษาเงินเพื่อรักษา 
 - แบบบนัทึกขออนุมติัจ่ายเงิน 
 - แบบทะเบียนคุมหลกัฐานการจ่ายเงิน 
 - ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
 - รายงานการใชเ้งินอุดหนุน 
ไดค้รบถว้น สะดวกต่อการใชบ้ริการ และตรวจสอบ 
4. ร้อยละของคณะครู นกัเรียน ผูป้กครองมีความพึงพอใจ 
ในการใชง้บประมาณการจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้
ประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธ์ิบรรลุเป้าหมายท่ีโรงเรียน
ก าหนด/สาระ/ กิจกรรม/ โครงการ 
5.ร้อยละของการรายงานผล การใชง้บประมาณตามแผน
จดัสรรงบประมาณในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 

3.กิจกรรมจดัซ้ือ 
จดัจา้ง ซ่อมแซม
วสัดุครุภณัฑ์ 

6.ร้อยละของความพึงพอใจของคณะครู นกัเรียน และ
ผูป้กครองท่ีมีต่อการจดักิจกรรมจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่อมแซมวสัดุ
ครุภณัฑ ์ไดต้รงตามความตอ้งการ ถูกตอ้ง ตามระเบียบ
ราชการ 
 

ร้อยละ 90 
 

 

 
 
 
 
 
5. กจิกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 

 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค. กพ. มีค. เมย. 
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กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค. กพ. มีค. เมย. 
1. ประชุมช้ีแจง วเิคราะห์
วางแผนจดัสรรงบประมาณใน
โรงเรียน 

            

2.กิจกรรมจดังบประมาณใน
โรงเรียน 
- จดัท าแผนการใชง้บประมาณ 
-แต่งตั้งมีเจา้หนา้ท่ีการเงิน
ประจ าปี 
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
จ่ายเงินประจ าปี 

 - แต่งตั้งมีคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงิน 

- จดัท าแบบฟอร์มทะเบียนคุม
และหลกัฐานการจ่ายเงิน                     
- จดัท าแบบบนัทึกการเก็บ
รักษาเงินเพื่อรักษา                            
- จดัท าแบบบนัทึกขออนุมติั  
จ่ายเงิน                                              
- จดัท าแบบทะเบียนคุม
หลกัฐานการจ่ายเงิน                  
- จดัท าทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน                                      
- จดัท ารายงานการใชเ้งิน
อุดหนุน                                              
- จดัท าบญัชี ระบบบญัชี
ต่างๆ ตามระเบียบราชการ                                        
- สรุปผลขอ้มูล ปัญหา อปุสรรค 
แนวทางแกไ้ข  พฒันางาน 

 

            

3.กิจกรรมจดัซ้ือ จดัจา้ง 
ซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ ์             
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กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค. กพ. มีค. เมย. 
- แต่งตั้งครูเจา้หนา้ท่ีพสัดุ
ประจ าปี                                                
- ส ารวจงบประมาณประจ าปี                                      
- ส ารวจความตอ้งการวสัดุ
ครุภณัฑ ์ส่ืออุปกรณ์                              
- ส ารวจวสัดุครุภณัฑท่ี์ช ารุด
เพื่อด าเนินการ                                    
- ด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง วสัดุ
ครุภณัฑ ์   ส่ือ อุปกรณ์ ตาม
ความตอ้งการ ความจ าเป็นของ
ครู/โรงเรียน                                  
- ลงทะเบียนคุมจดัเก็บรักษา ท า
บญัชีต่างๆ                                              
- เบิกจ่ายวสัดุครุภณัฑ ์ส่ือ 
อุปกรณ์                                      
- สรุปผลขอ้มูลปัญหา อุปสรรค  
แนวทางแกไ้ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. รายละเอยีดกจิกรรม และงบประมาณทีใ่ช้  จ านวน 20,000 บาท 
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กิจกรรม ลกัษณะการจ่ายงบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวสัดุ 

1. ประชุมช้ีแจง วิเคราะห์วางแผน
จดัสรรงบประมาณในโรงเรียน 

  
3,000 

 
2,000 

 
นางทิพวรรณ  ทองชิต  
และคณะครู 

2.กิจกรรมจดังบประมาณใน
โรงเรียน 

  3,000 นางกมลทิพย ์ ใจใส่ 

3.กิจกรรมจดัซ้ือ จดัจา้ง ซ่อมแซม
วสัดุครุภณัฑ์ 

  12,000 นางสุวจันา  เพชรานนัท ์

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 20,000  
 

7. ประเมินผลกจิกรรม 

ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.ร้อยละ ของ ครู กรรมการสถานศึกษา 
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเขา้ประขมุช้ีแจง น าเสนอวเิคราะห์
ขอ้มูลวางแผนจดัสรรงบประมาณในโรงเรียน 

สังเกต แบบลงลายมือช่ือ
การประชุม 

2.ร้อยละ ของการจดัสรรงบประมาณตรงตาม
แผนปฏิบติัการและการบริหารจดัการของโรงเรียน
ไดต้รงตามความตอ้งการ 

สอบถาม 
ส ารวจ 

แบบสอบถาม 
แบบส ารวจความพึง

พอใจ 
3. ร้อยละของการจดัระบบบริหารการเงิน เบิก-จ่าย 
การจดัท าบญัชี รายงานการด าเนินงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ถูกตอ้ง 

สังเกต เอกสารงานการเงิน 

 4.ร้อยละของผูใ้ชบ้ริการและผูต้รวจสอบมีความพึง
พอใจต่อแบบฟอร์ม เอกสารประกอบงานการเงิน 

ส ารวจ 
สัมภาษณ์ 

แบบส ารวจ 
แบบสัมภาษณ์ 

5.ร้อยละของความพึงพอใจของคณะครูนกัเรียนและ
ผูป้กครองท่ีมีต่อการจดักิจกรรมจดัซ้ือจดัจา้ง 
ซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์ตรงตามความตอ้งการถูกตอ้ง
ตามระเบียบราชการ 

 
ส ารวจ 

สัมภาษณ์ 

 
แบบส ารวจ 

แบบสัมภาษณ์ 

 



123 

 

แผนปฏิบติัการ   ประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2559      โรงเรียนบา้นตาขนุ  www.btkh.ac.th 
 

                                                

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ในการวางแผนจดัสรรงบประมาณการใชเ้งินในโรงเรียนตามแผนปฏิบติัการและการ
บริหารการจดัท าบญัชีเบิกจ่ายการบญัชีการจดัซ้ือ จดัจา้ง ซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ ์ การรายงานผลการ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส  และถูกตอ้งตามระเบียบราชการส่งผลใหเ้กิด
ประโยชน์คุม้คา่สูงสุดต่อการจดัการเรียนการสอน  ท าใหมี้ผลสัมฤทธ์ิบรรลุเป้าหมายตามท่ี
โรงเรียนก าหนด คณะครู นกัเรียน  บุคลากร ผูป้กครอง ท่ีเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ 
 

 
ลงช่ือ                              ผูเ้สนอโครงการ                     ลงช่ือ                              ผูเ้ห็นชอบโครงการ               
       นางทิพวรร ณ  ทองชิต                                              นางสุวจันา   เพชรานนัท์ 
       ครูคศ.3 โรงเรียนบา้นตาขนุ                                    ครูคศ.2 โรงเรียนบา้นตาขุน 
       
                                                       
 
                                        ลงช่ือ                              ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                               นางทิพวรรณ   ทองชิต 
                                             ครูคศ.3 รักษาราการแทน    
                                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุ 
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โครงการ ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ( เงินนอกงบประมาณ ) 
แผนงาน การบริหารการเงินและสินทรัพย ์
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยทุธ์ท่ี 2 การเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหท้ัว่ถึง
   ทัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียน ใหไ้ดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ
และมีคุณภาพ  มีคุณภาพ กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาระบบการบริหารจดัการ 
สนองกลยุทธ์องค์กร กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารการจดัการศึกษา ตามแนวทาง
กระจาย    กระจายอ านาจ หลกัธรรมาภิบาลเนน้การมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วน 
สนองมาตรฐานการศึกษา   ขอ้ 9,ขอ้ 15 
ลกัษณะโครงการ    ต่อเน่ือง 
กลุ่ม / หน่วยทีรั่บผดิชอบ   งานบริหารการเงินและสินทรัพย ์โรงเรียนบา้นตาขนุ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ    นางทิพวรรณ ทองชิต 
งบประมาณทั้งส้ิน    3,000     (งบนอก ) 25,000   บาท        
ระยะเวลาด าเนินการ    มิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 
 

 
1 หลกัการและเหตุผล 
 การจดัการศึกษาจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลายอยา่งโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่คือองคป์ระกอบดา้นปัจจยับริหาร  โดยปัจจยัทั้ง 4  ดา้นน้ีทุกดา้นยอ่มมีความส าคญั ซ่ึง
ปัจจยัดา้นเงินกเ็ป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีจะขาดไม่ไดเ้ลย  จากการจดัการศึกษาของไทยท่ีผา่น
ไม่ค่อยประสบความส าเร็จเน่ืองจากรัฐไม่สามารถจดังบประมาณใหแ้ก่หน่วยงานท่ีรับผดิชอบได้
อยา่งพอเพียง  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา  58  ใหมี้การระดมทรัพยากร
และการลงทุนดา้นงบประมาณ การเงินและทรัพยสิ์นทั้งจากรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบุคคล  
ครอบครัว ชุมชน  องคก์รชุมชน  เอกชน  องคก์รเอกชน  องคก์รวชิาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถาน
ประกอบการ  สถาบนัสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใชจ้ดัการศึกษา  ดงันั้นเพื่อใหก้ารจดัการศึกษา
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนบา้นตาขนุจึงจดัใหมี้โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
เพื่อใหทุ้กฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมสนบัสนุนเพื่อพฒันาโรงเรียนและสร้างแรงจูงใจระหวา่งองคก์รสถาบนั
ทั้งในและนอกในการจดัการศึกษา  
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2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อระดมทรัพยากรจากภายในและภายนอกร่วมกนัจดัการศึกษาเพื่อพฒันาโรงเรียน 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
1. คณะกรรมการสถานศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิ คณะครู ศิษยเ์ก่า บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 50 คน 

             2. นกัเรียนโรงเรียนบา้นตาขนุ 
 3.  ผูป้กครอง  ชุมชน และองคก์รภายนอก 
 

4. กจิกรรม / ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 
1.ประชุมคณะกรรมการเสนอ
อนุมติัโครงการ 

1.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมประชุมมี
ความรู้ความเขา้ใจทิศทางในการ
ร่วมกนัระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

ร้อยละ90 ของผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม 

2. ขอรับการสนบัสนุนจากชุมชน
และองคก์รภายนอกในกิจกรรม
วนัส าคญั 

2.ร้อยละของการจดักิจกรรมวนั
ส าคญัไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ชุมชนและองคก์รภายนอกใน
กิจกรรมวนัส าคญั  ร้อยละ 90 ของ
การจดักิจกรรมวนัส าคญั 

ร้อยละ 80  ของการจดั
กิจกรรมวนัส าคญั 

3. จดัทอดผา้ป่าและจดังานเพื่อ
หาทุนใหน้กัเรียนและหาทุน
สนบัสนุนบุคลากรท่ีสนบัสนุน
การจดัการศึกษา และท าร้ัว
โรงเรียน 

3. ไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนจากการ
ทอดผา้ป่าและจดังานเพื่อหาทุนให้
นกัเรียนและหาทุนสนบัสนุน
บุคลากรท่ีสนบัสนุนการจดั
การศึกษา และท าร้ัวโรงเรียน 

ไดรั้บเงินทุนสนบัสนุน
จากการทอดผา้ป่าและจดั
งานจ านวน 300,000  
บาท 

4. รับบริจาคจากผูป้กครอง
อนุสรณ์จากนกัเรียนท่ีจบ
การศึกษา 

4. ไดรั้บเงินจากการขอบริจาคจาก
ผูป้กครองอนุสรณ์จากนกัเรียนท่ี
จบการศึกษา 

ไดรั้บเงินจากการขอ
บริจาคจากผูป้กครอง
จ านวน 30,000 บาท 
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5. กจิกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 

กจิกรรม ปีงบประมาณ 2559 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1.ประชุมคณะกรรมการเสนอ
อนุมติัโครงการ 

            

2. ขอรับการสนบัสนุนจาก
ชุมชนและองคก์รภายนอกใน
กิจกรรมวนัส าคญั 

            

3. จดัทอดผา้ป่าและจดังาน
เพื่อหาทุนให้นกัเรียนและหา
ทุนสนบัสนุนบุคลากรท่ี
สนบัสนุนการจดัการศึกษา 
และท าร้ัวโรงเรียน 

            

4. รับบริจาคจากผูป้กครอง
อนุสรณ์จากนกัเรียนท่ีจบ
การศึกษา 

            

 
6. รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณทีใ่ช้ จ านวน  28,000  บาท  

กจิกรรม ลกัษณะรายจ่ายงบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวสัดุ 

1.ประชุมคณะกรรมการเสนอ
อนุมติัโครงการ 

    
2,000 

    
1,000 

 ผูบ้ริหาร คณะกรรมการ 

2. ขอรับการสนบัสนุนจากชุมชน
และองคก์รภายนอกในกิจกรรม
วนัส าคญั 

   
    
1,000 

    นางศรัณยา เพชรชู 

3. จดัทอดผา้ป่าและจดังานเพื่อหา
ทุนใหน้กัเรียนและหาทุน 
 
 

 20,000  3,000 นางทิพวรรณ ทองชิต 
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กจิกรรม ลกัษณะรายจ่ายงบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวสัดุ 

สนบัสนุนบุคลากรท่ีสนบัสนุน
การจดัการศึกษา และท าร้ัว
โรงเรียน 

    

4. รับบริจาคจากผูป้กครอง
อนุสรณ์จากนกัเรียนท่ีจบ
การศึกษา 

  1,000 นางสุวจันา เพชรานนัท ์

รวมทั้งส้ิน 2,8000  

 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิการประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความรู้ความเขา้ใจ
ทิศทางในการร่วมกนัระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

2.ไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชนและองคก์รภายนอก
ในกิจกรรมวนัส าคญั  ร้อยละ 90 ของการจดักิจกรรม
วนัส าคญั 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

3. ไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนจากการทอดผา้ป่าและจดั
งานเพื่อหาทุนใหน้กัเรียนและหาทุนสนบัสนุน
บุคลากรท่ีสนบัสนุนการจดัการศึกษา และท าร้ัว
โรงเรียน 

 
สังเกต 

 
บญัชีทุนสนบัสนุน 

4. ไดรั้บเงินจากการขอบริจาคจากผูป้กครองอนุสรณ์
จากนกัเรียนท่ีจบการศึกษา 

สังเกต บญัชีรายรับผูบ้ริจาค 
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8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ไดรั้บการสนบัสนุนการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษาในโรงเรียนบา้นตาขนุ
เป็นเงิน 330,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียน 50 ทุน และเพื่อสนบัสนุน บุคลากรท่ี
สนบัสนุนการจดัการศึกษาและท าร้ัวโรงเรียน 
 
 
ลงช่ือ                              ผูเ้สนอโครงการ         ลงช่ือ                              ผูเ้ห็นชอบโครงการ                     
         นางทิพวรรณ  ทองชิต            นางสุวจันา   เพชรานนัท ์
       ครูคศ.3 โรงเรียนบา้นตาขนุ             ครู.คศ.2 โรงเรียนบา้นตาขนุ     
 
 
                                ลงช่ือ                                                      ผูอ้นุมติัโครงการ 
          นางทิพวรรณ  ทองชิต 
         ครูคศ.3 รักษาราการแทน     
                              ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุ                                         
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โครงการ โรงเรียนวถีิพุทธ 
แผนงาน จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยทุธ์ท่ี  2 การเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ทัว่ถึง                                       ทัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียนใหไ้ดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็ตาม 
ศกัยภาพและมีคุณภาพ            ศกัยภาพและมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์องค์กร กลยทุธ์ท่ี  4 พฒันาการจดัการศึกษาตามนโยบาย จุดเนน้ /อตัลกัษณ์

ของสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 14 ,15 
ลกัษณะโครงการ                      ต่อเน่ือง    
กลุ่มงาน การบริหารงานวชิาการ 
ผู้รับผดิชอบ         นางสัจจา  เวฬุวนารักษ ์   
งบประมาณทั้งส้ิน        33,000  บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ                พฤษภาคม  2559 – มีนาคม 2560 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 ตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2548 หมวดท่ี 4 มาตรา 23 การ
จดัการศึกษาทั้ งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ต้องเน้น
ความส าคญัท่ีความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับ ดังนั้ น โรงเรียนบ้านตาขุน ซ่ึงอยู่ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฏร์ธานี  เขต 2 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อท่ีจะปลูกฝังให้นกัเรียน 
เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรม จึงไดจ้ดัท าโครงการตามแนวปฏิบติัโรงเรียนวิถีพุทธ โดยยึดหลกั
อริยสัจ 4 และไตรสิกขา   คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อยา่งบูรณาการ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่นการพฒันา “การ
กิน อยู่ ดู ฟังเป็น” คือ มีปัญญาเขา้ใจในคุณค่าแท ้ใช้กระบวนการทางวฒันธรรมแสวงหาปัญญา 
และมีวฒันธรรมเมตตาเป็นฐานการด าเนินชีวิต โดยมีผูบ้ริหารและคณะครูเป็นกลัยาณมิตร 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้ ครูและนกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
 2.  เพื่อใหค้รูและนกัเรียนปฏิบติัตามหลกัธรรมของพุทธศาสนา 
 3.  เพื่อใหค้รูและนกัเรียนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในสังคม  
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3. กลุ่มเป้าหมาย  
คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนบา้นตาขนุทุกคน 

 
4.  กจิกรรม / ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

 1. กจิกรรมวนัสะอาด  
 

1. ร้อยละของครูและนกัเรียนท่ีแต่งชุดขาวและ
งดเน้ือสัตวม้ื์อกลางวนัในวนัพระใหญ่ 
2.ร้อยละของครูและนกัเรียนอาราธนาศีล 
สมาทานศีล สวดมนต ์ ท านองสรภญัญะ  
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 

2. กจิกรรมลูกศาสนา 
 

3. ร้อยละของนกัเรียนท าสมาธิก่อนเรียน เชา้-
บ่าย และเดินจงกรมก่อนเขา้เรียนได ้
4. ร้อยละของนกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจพุทธ
ศาสนสุภาษิต 
5. ร้อยละของนกัเรียนไดเ้รียนรู้วถีิพุทธจาก
การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และในวนั
ส าคญัต่างๆ 
6. ร้อยละของนกัเรียนไดเ้รียนกบัพระ 
7. ร้อยละของนกัเรียนไดป้ฏิบติัศาสนกิจ และมี
จิตอาสา 
8. ร้อยละของนกัเรียน ไดเ้ขา้ค่ายปฏิบติัธรรม 
9. ร้อยละของครูและนกัเรียนมีสมุดบนัทึกความดี 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

3. กจิกรรมกลัยาณมิตร 
 

10.ร้อยละของนกัเรียนมีมารยาทอยา่งไทยและ
เห็นคุณค่าของอาหารท่ีรับประทาน 

ร้อยละ 90 
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5. กจิกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
                 เงินงบประมาณ  33,000   บาท 
 

 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ มีค. เมย 

1. กจิกรรมวนัสะอาด 
(วนัพระใหญ่) 

-  แต่งชุดขาว ใส่บาตร 
    สืบศาสนา  
-  งดเน้ือสัตว ์ม้ือ
กลางวนั 
-  อาราธนาศีล สมาทาน
ศีล สวดมนต ์ท านอง
สรภญัญะ 

 
 
     

           

2. กจิกรรมลูกศาสนา 
-  ท  าสมาธิก่อนเรียน 
เชา้-บ่าย เดินจงกรมก่อน
เขา้เรียนตอนเชา้ 
-  พุทธศาสนสุภาษิต 
สัปดาห์ละบท                    
หนา้เสาธง 
-  บูรณาการวถีิพุทธทุก
กลุ่มสาระและในวนั
ส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 
-   เรียนกบัพระ 
-  ปฏิบติัศาสนกิจ 
-  จิตอาสา 
-  เขา้ค่ายปฏิบติัธรรม 
-  การท าความดี  
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กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ มีค. เมย 

3. กจิกรรมกลัยาณมิตร 
-  ยิม้ง่าย ไหวส้วย    
กราบงาม 
-  พิจารณาอาหารก่อน  
   รับประทาน 

            

 
6.  รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณทีใ่ช้  จ านวน   33,000    บาท 
 

กจิกรรม ลกัษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ  
นางสัจจา เวฬุวนารักษ ์
และคณะครู 
 

 1. กจิกรรมวนัสะอาด 
-  แต่งชุดขาว ใส่บาตรสืบศาสนา  
-  งดเน้ือสัตว ์ม้ือกลางวนั 
-  อาราธนาศีล สมาทานศีล  
   สวดมนต ์ท านองสรภญัญะ 

  2,000 

2. กจิกรรมลูกศาสนา 
-  ท าสมาธิก่อนเรียน เชา้-บ่าย เดิน    
    จงกรมก่อนเขา้เรียนตอนเชา้ 
-  พุทธศาสนสุภาษิต สัปดาห์ละบท  
    หนา้เสาธง                                                 
-  บูรณาการวถีิพุทธทุกกลุ่มสาระและ 
   ในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
-   เรียนกบัพระ 
-  ปฏิบติัศาสนกิจ 
-  จิตอาสา 
-  เขา้ค่ายปฏิบติัธรรม 
-  การท าความดี  

  30,000 นางสัจจา เวฬุวนารักษ ์
และคณะครู 
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กจิกรรม ลกัษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

3. กจิกรรมกลัยาณมิตร 
-  ยิม้ง่าย ไหวส้วย กราบงาม 
-  พิจารณาอาหารก่อน  
   รับประทาน 

  1,000 นางสัจจา เวฬุวนารักษ ์
และคณะครู 
 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 33,000  
 

7.  ประเมินผลกจิกรรม 

ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1. ร้อยละ  ของครูและนกัเรียนท่ีแต่งชุดขาวและงดเน้ือสัตวม้ื์อ
กลางวนัในวนัพระใหญ่ 
 

2.ร้อยละ ของครูและนกัเรียนอาราธนาศีล สมาทานศีล สวด
มนต ์ ท านองสรภญัญะ  
 

3. ร้อยละของนกัเรียนท าสมาธิก่อนเรียน เชา้-บา่ย และเดิน
จงกรมก่อนเขา้เรียน 
 

4. ร้อยละของนกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจพุทธศาสนสุภาษิต 

 

5. ร้อยละของนกัเรียนไดเ้รียนรู้วถีิพุทธจากการบูรณาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และในวนัส าคญัต่างๆ 
 

6. ร้อยละของนกัเรียนไดเ้รียนกบัพระ 
 

7. ร้อยละของนกัเรียนไดป้ฏิบติัศาสนกิจ และมีจิตอาสา 
 

8. ร้อยละของนกัเรียนไดเ้ขา้ค่ายปฏิบติัธรรม 
 

9. ร้อยละของครูและนกัเรียนมีสมุดบนัทึกความดี 
 

10.ร้อยละของนกัเรียนปฏิบติัเก่ียวกบัมารยาทไทยและเห็น
คุณค่าของอาหารท่ีรับประทาน 

ส ารวจ 
 
 

ส ารวจ 
 
 

ส ารวจ 
 
 

ส ารวจ 
 

ส ารวจ 
 
 

ทดสอบ 
 

สังเกต 
 

ส ารวจ 
 

ส ารวจ 
 

ส ารวจ 

แบบส ารวจ 
 
 

แบบส ารวจ 
 
 

แบบส ารวจ 
 
 

แบบส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 
 

แบบทดสอบ 
 

แบบสังเกต 
 

แบบส ารวจ 
 
 

แบบส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
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8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ครูและนกัเรียนโรงเรียนบา้นตาขนุ ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา 
เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยา่งท่ีดีในสังคม  
  
 
  
 (ลงช่ือ)…………………...ผูเ้สนอโครงการ            (ลงช่ือ)……………………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นางสัจจา  เวฬุวนารักษ)์                                     (นางศรัณยา  เพชรชู) 
                 ต าแหน่ง ครู                                                     หวัหนา้งานวชิาการ 
                                                  
 
                         (ลงช่ือ)……………………………………………ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                   (นางทิพวรรณ  ทองชิต ) 
                        ต  าแหน่ง  ครู รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุ 
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โครงการ พฒันาการอ่านออก เขียนได ้อ่านคล่อง เขียนคล่อง  
แผนงาน จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยทุธ์ท่ี  1 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาการศึกษาตามนโยบาย จุดเนน้/อตัลกัษณ์  
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 3,4,5,15 
ลกัษณะโครงการ                     ใหม่        
กลุ่มงาน การบริหารงานวชิาการ 
ผู้รับผดิชอบ         นางกมลทิพย ์ ใจใส่     นางศรัณยา  เพชรชู   
งบประมาณทั้งส้ิน                   5,000 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ                มิถุนายน  2559 – มีนาคม  2560 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลกัการและเหตุผล 
  ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้าง บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อ
สร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ ท่ีดีต่อกนั ท าใหส้ามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิต
ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และ เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์ จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ พฒันา กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และสร้างสรรค ์ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความกา้วหนา้ทาง วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียงัเป็น
ส่ือ แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบติัล ้าค่าควร
แก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ.๒๕๕๑) 
ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความ ช านาญในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารการเรียนรู้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ และเพื่อน าไปใชใ้นชีวติจริง การอ่าน และการ เขียนมีความส าคญัอยา่งมากท่ีจะตอ้ง
ได้รับการพฒันาอย่างเร่งด่วน เน่ืองจากพบว่าโรงเรียนต่างๆ มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาดงักล่าวจึงไดป้ระกาศจุดเนน้การ
พฒันา นกัเรียนดา้นการอ่าน และการเขียน ดงัน้ี ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 เนน้การอ่านออก 
เขียนได ้ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 เนน้การอ่านคล่อง เขียนคล่อง ดงันั้นโรงเรียนบา้นตาขุนจึง
ได้ก าหนดโครงการพฒันาการอ่านออก เขียนได ้อ่านคล่อง เขียนคล่อง ข้ึนเป็นโครงการหน่ึงท่ี
ตอบสนองของจุดเนน้ ดงักล่าว  
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2.  วตัถุประสงค์ 
       1.  นกัเรียนอ่านได ้เขียนได ้อ่านคล่อง เขียนคล่อง 100 เปอร์เซ็นต ์ 

2. นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  
3. นกัเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทย เป็นส่วนหน่ึงในการร่วมอนุรักษภ์าษาไทยซ่ึงเป็น

เอกลกัษณ์ของชาติไทย  
4. นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีมารยาทในการเขียน การอ่าน  
5. นกัเรียนไดฝึ้กการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นดา้นการอ่านการเขียน 
6. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
7. นกัเรียนมีทกัษะดา้น ICT มากข้ึน 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 143  คน 
 

4.  กจิกรรม / ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 
กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

- กิจกรรมวนัรักษภ์าษาไทย  1.ร้อยละของนกัเรียนเห็นคุณค่าของ
ภาษาไทย เป็นส่วนหน่ึงในการร่วม
อนุรักษภ์าษาไทยซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของ
ชาติไทย 

ร้อยละ 80 

- กิจกรรมสัญญาการอ่าน
ประสานผูป้กครอง 

2.ร้อยละของนกัเรียนนกัเรียนมีนิสัยรัก

การอ่าน  

ร้อยละ 100 

- เขียนค าคลอ้งจองบทร้อย
แกว้และบทร้อยกรอง 

3.ร้อยละของนกัเรียนนกัเรียนมีนิสัยรัก 
การอ่าน การเขียน 

ร้อยละ   80 

- กิจกรรมการเขียน
สร้างสรรค ์

4.ร้อยละของนกัเรียนนกัเรียนมีนิสัยรัก 

การเขียน 

ร้อยละ   80 

- กิจกรรมการเขียนเร่ือง 
จากภาพ 

5.ร้อยละของนกัเรียนไดฝึ้กการน า
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในดา้นการอ่านการเขียน 

ร้อยละ   80 

- กิจกรรมใชห้้องสมุดทุก
วนัสร้างสรรคปั์ญญา 

6.ร้อยละของนกัเรียนนกัเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีมารยาทในการเขียน การอ่าน 

ร้อยละ 100 
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กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

- กิจกรรมหนงัสือเล่มเล็ก 7.ร้อยละของนกัเรียนนกัเรียนมีทกัษะดา้น ICT              
มากข้ึน 

ร้อยละ  80 

- กิจกรรมศูนยเ์รียนรู้ค าพื้นฐาน 8.ร้อยละของนกัเรียนนกัเรียนอ่านได ้                
เขียนได ้อ่านคล่อง เขียนคล่อง 100 
เปอร์เซ็นต ์

ร้อยละ   100 

- กิจกรรมคลินิกนกัเรียน
เรียนร่วม 

9.ร้อยละของนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 

ร้อยละ   100 

 
5. กจิกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
                 เงินงบประมาณ  5,000   บาท 

 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
- กิจกรรมวนั

รักษภ์าษาไทย  

            

- กิจกรรมสัญญา
การอ่าน
ประสาน
ผูป้กครอง 

            

- เขียนค าคลอ้ง
จองบทร้อย
แกว้และบท
ร้อยกรอง 

            

- กิจกรรมการ
เขียน
สร้างสรรค ์

            

- กิจกรรมการ
เขียนเร่ือง 
จากภาพ 
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กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
- กิจกรรมใช้

หอ้งสมุดทุก
วนัสร้างสรรค์
ปัญญา 

            

- กิจกรรม
หนงัสือเล่มเล็ก 

            

- กิจกรรมศูนย์
เรียนรู้ค าพื้นฐาน 

            

- กิจกรรมคลินิก
นกัเรียนเรียน
ร่วม 

            

 
 
6.  รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณทีใ่ช้  จ านวน  5,000  บาท 

กจิกรรม ลกัษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

- กิจกรรมวนัรักษภ์าษาไทย 
- กิจกรรมสัญญาการอ่าน

ประสานผูป้กครอง 
- กิจกรรมเขียนค าคลอ้งจอง   

บทร้อยแกว้ และบทร้อยกรอง 
- กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค ์
- กิจกรรมการเขียนเร่ืองจากภาพ 
- กิจกรรมใชห้้องสมุดทุกวนั

สร้างสรรคปั์ญญา 
- กิจกรรมหนงัสือเล่มเล็ก 
- กิจกรรมศูนยเ์รียนรู้ค าพื้นฐาน 

  500 
500 
 
500 
 
500 
1000 
500 
 
1000 
 

-นางสาวอจัฉราวรรณ  ชลรัตน์ 
-นางศรัณยา  เพชรชู 
 
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
 
-นางศรัณยา  เพชรชู 
-นายวลัลภ  บานเยน็ 
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
 
-นางกมลทิพย ์ ใจใส่ 
-นางสาวอจัฉราวรรณ  ชลรัตน ์



139 

 

แผนปฏิบติัการ   ประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2559      โรงเรียนบา้นตาขนุ  www.btkh.ac.th 
 

                                                

กจิกรรม ลกัษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

- กิจกรรมคลิกนิกนกัเรียนเรียนร่วม     500 -นางปรีดา  จุลพฤกษ ์

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 5,000  
 
7. ประเมินผลกจิกรรม 

ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.ร้อยละของนกัเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
เป็นส่วนหน่ึงในการร่วมอนุรักษภ์าษาไทยซ่ึงเป็น
เอกลกัษณ์ของชาติไทย 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

2.ร้อยละของนกัเรียนนกัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  การสอบถาม แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

3.ร้อยละของนกัเรียนนกัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
การเขียน 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

4.ร้อยละของนกัเรียนนกัเรียนมีนิสัยรักการเขียน การส ารวจ แบบส ารวจ 

5.ร้อยละของนกัเรียนไดฝึ้กการน าแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นดา้นการอ่านการเขียน 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

6.ร้อยละของนกัเรียนนกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
มีมารยาทในการเขียน การอ่าน 

สังเกต แบบสังเกต 

7.ร้อยละของนกัเรียนนกัเรียนมีทกัษะดา้น ICT มากข้ึน ทดสอบ แบบทดสอบ 
8.ร้อยละของนกัเรียนนกัเรียนอ่านได ้เขียนได ้
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 100 เปอร์เซ็นต ์

ทดสอบ แบบทดสอบ 

9.ร้อยละของนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 

ทดสอบ แบบทดสอบ 
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8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  1.นกัเรียนอ่านได ้เขียนได ้อ่านคล่อง เขียนคล่อง ทุกคน 

2. นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน 
3. นกัเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทย เป็นส่วนหน่ึงในการร่วมอนุรักษภ์าษาไทยซ่ึงเป็น

เอกลกัษณ์ ของชาติไทย  
4. นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีมารยาทในการเขียน การอ่าน  
5. นกัเรียนไดรั้บความดูแลเอาใจใส่จากทุกฝ่าย ทั้งครู ผูป้กครอง และเพื่อน ท าใหน้กัเรียน

สามารถ อ่านได ้เขียนไดม้ากข้ึน  
 

  
 (ลงช่ือ)…………………...ผูเ้สนอโครงการ            (ลงช่ือ)……………………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นางกมลทิพย ์ ใจใส่)                                            (นางศรัณยา  เพชรชู) 
                 ต าแหน่ง ครู                                                       หวัหนา้งานวชิาการ 
                                                  
 
                         (ลงช่ือ)……………………………………………ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                   (นางทิพวรรณ  ทองชิต ) 
                   ต  าแหน่ง  ครู รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุ 
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โครงการ ส่งเสริมค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ “เด็กดีศรีโคกหมอ”  
แผนงาน จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยทุธ์ท่ี 1 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                             
สนองกลยุทธ์องค์กร กลยทุธ์ท่ี  3 พฒันาการศึกษาตามนโยบาย จุดเนน้/อตัลกัษณ์ของ

สถานศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 1,4,6 
ลกัษณะโครงการ                       ต่อเน่ือง      
กลุ่มงาน การบริหารงานทัว่ไป 
ผู้รับผดิชอบ         นางกมลทิพย ์  ใจใส่   
งบประมาณทั้งส้ิน       5,000  บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ              พฤษภาคม  2559 – มีนาคม 2560 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลกัการและเหตุผล 

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1มุ่งให้ผู ้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมี
สุนทรียภาพ ตามตวับ่งช้ีให้ผูเ้รียนมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีและให้เกียรติผูอ่ื้น  สร้างผลงานจากการเขา้
ร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี- นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามการและมาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และการสร้างค่านิยมหลกัของคนไทยตามนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรคป์ระเทศไทยให้เขม้แข็งโดยตอ้งสร้างคน
ในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ อนัจะส่งผลให้ภาพรวมของประเทศมีเด็กดี มีคุณภาพเพิ่มมาก
ข้ึน และเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าต่อแผน่ดิน มีความเป็นอยูท่ี่พอเพียง อนัจะน าไปสู่การพฒันา
ประเทศท่ีถาวรและย ัง่ยนืสืบไป 

ดังนั้ นโรงเรียนบ้านตาขุนจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12  
ประการ “เด็กดีศรีโคกหมอ” ข้ึนเพื่อเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ท่ี
เป็นตน้แบบในการท าคุณงามความดี 

 

2.  วตัถุประสงค์ 
       1. เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัเรียนประพฤติตนตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ  
 2.  เพื่อประกาศเกียรติคุณเด็กนกัเรียนผูท้  าคุณงามความดีใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีในทาง
ประพฤติตนในสังคมไทย 
             3.  เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัอดออม รู้จกัวางแผนในการใชจ่้ายเงิน 
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          4. เพื่อส่งเสริมนกัเรียนใหมี้ความรับผิดชอบกลา้แสดงออกในทางท่ีถูกตอ้งตามหลกัวถีิ 

                  ประชาธิปไตย 
 5.  เพื่อส่งเสริมนกัเรียนใหมี้สุนทรียภาพดา้น ศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์ กีฬาและนนัทนาการ 
  

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 นกัเรียนโรงเรียนบา้นตาขุน จ านวน 190 คน 
 

4.  กจิกรรม / ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 
กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

- กิจกรรมส่งเสริมคนดีศรี
โคกหมอ 

1.ร้อยละของนกัเรียนประพฤติตน มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกั
ของคนไทย 12 ประการ 

2.ร้อยละของนกัเรียนประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งในการท าความดีจนได้
เกียรติบตัรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 50 

- กิจกรรมออมทรัพย ์ 3.ร้อยละของนกัเรียนเขา้ร่วม

โครงการรู้จกัวางแผนจดัการดา้น

การเงินและมีเงินออมเป็นค่าใชจ่้ายใน

การจดัการศึกษา 

ร้อยละ 100 

- กิจกรรมสหกรณ์ใน
โรงเรียน 

4.ร้อยละของนกัเรียนมีความรู้พื้นฐาน
เร่ืองสหกรณ์มีการวางแผนในการใช้
จ่ายมีความรับผดิชอบและสามารถ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

ร้อยละ   80 

- กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

5.ร้อยละของนกัเรียนไดเ้รียนรู้ฝึกฝน

เก่ียวกบัการใชสิ้ทธิเสรีภาพ เคารพ

สิทธิของผูอ่ื้นและน าประชาธิปไตย

ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

ร้อยละ   90 



143 

 

แผนปฏิบติัการ   ประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2559      โรงเรียนบา้นตาขนุ  www.btkh.ac.th 
 

                                                

กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศ ดา้นศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา 

6.ร้อยละของนกัเรียนมีสุนทรียภาพ
ดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ตาม
จินตนาการ 

ร้อยละ   100 

 
5. กจิกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
                 เงินงบประมาณ   5,000  บาท 

 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
- กิจกรรมส่งเสริม
คนดีศรีโคกหมอ 

            

- กิจกรรมออม
ทรัพย ์

            

- กิจกรรมสหกรณ์
ในโรงเรียน 

            

- กิจกรรม
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

            

- กิจกรรม
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ ดา้น
ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา 
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6.  รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณทีใ่ช้  จ านวน    5,000   บาท 
กจิกรรม ลกัษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวสัดุ 

 -กิจกรรมส่งเสริมคนดีศรีโคกหมอ 
 -กิจกรรมออมทรัพย ์
 -กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 
 -กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
 -กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 

  1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
 
1,000 
 

-นายด ารงศกัด์ิ  รจนา 
-นางสัจจา  เวฬุวนารักษ ์
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
-นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
 
-นายวลัลภ  บานเยน็ 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 5,000  
 
7. ประเมินผลกจิกรรม 

ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.ร้อยละของนกัเรียนประพฤติตน มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

สังเกต แบบสังเกต
พฤติกรรม 

2.ร้อยละของนกัเรียนประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในการ
ท าความดีจนไดเ้กียรติบตัรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

สังเกต แบบสังเกต
พฤติกรรม 

3.ร้อยละของนกัเรียนเขา้ร่วมโครงการรู้จกัวางแผนจดัการ

ดา้นการเงินและมีเงินออมเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

4.ร้อยละของนกัเรียนมีความรู้พื้นฐานเร่ืองสหกรณ์มีการ
วางแผนในการใชจ่้ายมีความรับผดิชอบและสามารถ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

สอบถาม แบบสอบถาม 

5.ร้อยละของนกัเรียนไดเ้รียนรู้ฝึกฝนเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิ

เสรีภาพ เคารพสิทธิของผูอ่ื้นและน าประชาธิปไตยไปใช้

ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สังเกต แบบสังเกต
พฤติกรรม 

6.ร้อยละของนกัเรียนมีสุนทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา ตามจินตนาการ 

สังเกต แบบสังเกต
พฤติกรรม 
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8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  นกัเรียนโรงเรียนบา้นตาขุน มีการพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
12 ประการ มีจิตส านึกท่ีดี เป็นแบบอยา่งในการท าความดี มีวนิยั เคารพสิทธิของผูอ่ื้นมีวนิยัในการ
ปกครองตนเองไดต้ามวถีิประชาธิปไตย รู้จกัประหยดัอดออม มีความรับผดิชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวมมีสุนทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์และกีฬา สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข         
 
  
 (ลงช่ือ)…………………...ผูเ้สนอโครงการ           (ลงช่ือ)……………………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นางกมลทิพย ์ ใจใส่    )                                     (นางกมลทิพย ์ ใจใส่) 
                 ต าแหน่ง ครู                                             หวัหนา้งานวบิริหารทัว่ไป 
                                                  
 
                         (ลงช่ือ)……………………………………………ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                   (นางทิพวรรณ  ทองชิต ) 
               ต  าแหน่ง  ครู รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุ 
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โครงการ สืบสานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินและวนัส าคญั 
แผนงาน จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยทุธ์ท่ี 1 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองกลยุทธ์องค์กร กลยทุธ์ท่ี  4  พฒันาการจดัการศึกษาตามนโยบายจุดเนน้  อตัลกัษณ์ 
                               ของสถานศึกษา    
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 2,6,14,15 
ลกัษณะโครงการ                      ต่อเน่ือง       
กลุ่มงาน การบริหารงานบริหารทัว่ไป 
ผู้รับผดิชอบ         นางทิพวรรณ  ทองชิต 
งบประมาณทั้งส้ิน        33,000 บาท  บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ                มิถุนายน  2559 – มีนาคม 2560 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลกัการและเหตุผล 
  โรงเรียนบา้นตาขนุ  ไดจ้ดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้เพื่อการพฒันาคน  ใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความ
สมบูรณ์ครบทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  เป็นผูมี้ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม  
วฒันธรรมในการด ารงชีวติ  เพื่ออยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นได ้ จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีทุกภาคส่วนร่วมประสาน
สัมพนัธ์กนั เพื่อส่งเสริมประเพณี วฒันธรรม  อนัดีงาม ซ่ึงบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของชาติ  ชุมชนและ
ทอ้งถ่ินนั้นท่ีสืบทอด กนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  และถือปฏิบติักนัมา  ประเพณีวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีดี
งามซ่ึงบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของชุมชน  และทอ้งถ่ินนั้น ๆ  ท่ีสังคมหน่ึง ทีมีการสืบทอดกนัมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ  และถือปฏิบติักนัมา 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
       1.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรู้้และเขา้ใจในการสืบสานและเผยแพร่วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 
 2.  เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และมีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ินและวนัส าคญัต่าง ๆ ตลอดถึงกิจกรรมสานสัมพนัธ์บา้นและโรงเรียน 
 3.  เพื่อให้โรงเรียนมีการประสานความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้กครอง  ชุมชน  ศิษยเ์ก่า  องคก์ร
อ่ืน ๆ  อยา่งเหมาะสม และทัว่ถึงในการพฒันาการศึกษา  
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3. กลุ่มเป้าหมาย  
นกัเรียน จ านวน 188  คน   ครู จ  านวน  14  คน  ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 150 คน ศิษยเ์ก่า จ านวน 
200 คน  รวมทั้งส้ิน  552  คน 
 

4.  กจิกรรม / ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 
กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

- กิจกรรมวนัสารทไทย 1.ร้อยละของนกัเรียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรม 

ประเพณี ทอ้งถ่ินของตน และเกิดความภูมิใจ รัก

หวงแหน อนุรักษ ์

ร้อยละ 80 

- กิจกรรมสานสัมพนัธ์
บา้นและโรงเรียน 

2.ร้อยละของผูป้กครอง นกัเรียน ชุมชน  ศิษยเ์ก่า         
มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมสืบสานสัมพนัธ์ 
อนุรักษป์ระเพณี วฒันธรรม วนัส าคญัและกิจกรรม
สานสัมพนัธ์บา้นกบัโรงเรียน 

ร้อยละ 100 

- กิจกรรมวนัแม่ 3.ร้อยละ ผูป้กครอง นกัเรียน  ร่วมกิจกรรมวนัแม่ ร้อยละ 100 
- กิจกรรมวนัเขา้พรรษา 4.ร้อยละของนกัเรียนรู้ร่วมกิจกรรมวนัเขา้พรรษา ร้อยละ 80 

- กิจกรรมวนัพอ่ 5.ร้อยละของนกัเรียนรู้ร่วมกิจกรรมวนัพอ่ ร้อยละ 100 
- กิจกรรมวนัปีใหม่ 6.ร้อยละของนกัเรียนรู้ร่วมกิจกรรมวนัปีใหม่ ร้อยละ 100 
- กิจกรรมวนัเด็ก 7.ร้อยละของนกัเรียนรู้ร่วมกิจกรรมวนัเด็ก ร้อยละ 100 
- กิจกรรมวนัวสิาขบูชา 8.ร้อยละของนกัเรียนรู้ร่วมกิจกรรมวนัวสิาขบูชา ร้อยละ 80 
 
5. กจิกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
                 เงินงบประมาณ 33,000   บาท 

 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
- กิจกรรมนัสารทไทย             

- กิจกรรมสาน
สัมพนัธ์บา้นและ
โรงเรียน 

            

- กิจกรรมวนัแม่             
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กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
- กิจกรรมวนั

เขา้พรรษา 

            

- กิจกรรมวนัพอ่             

- กิจกรรมวนัปีใหม่             

- กิจกรรมวนัเด็ก             

- กิจกรรมวนั 

- วสิาขบูชา 

            

 
6.  รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณทีใ่ช้  จ านวน  33,000  บาท 

กจิกรรม ลกัษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

- กิจกรรมวนัสารทไทย 
- กิจกรรมสานสัมพนัธ์

บา้นและโรงเรียน 
- กิจกรรมวนัแม่ 
- กิจกรรมวนัเขา้พรรษา 
- กิจกรรมวนัพอ่ 
- กิจกรรมวนัปีใหม่ 
- กิจกรรมวนัเด็ก 

- กิจกรรมวนัวสิาขบูชา 

  1,000 
20,000 

 
3,000 
1,000 
500 
3,000 
4,000 
500 

นางสาวสกุณา  นวนทอง 
 
-นายวลัลภ  บานเยน็ 
-นางทิพวรรณ  ทองชิต 
-นางสัจจา เวฬุวนารักษ ์
-นายวลัลภ  บานเยน็ 
-นางสาวพรรทนา  สรรภา 
-นางทิพวรรณ  ทองชิต 
-นางศรัณยา  เพชรชู 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 33,000  
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7. ประเมินผลกจิกรรม 

ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.ร้อยละของนกัเรียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรม 
ประเพณี ทอ้งถ่ินของตน และเกิดความภูมิใจ รัก
หวงแหน อนุรักษ ์

สังเกต แบบสังเกต 

2.ร้อยละของผูป้กครอง นกัเรียน ชุมชน  ศิษยเ์ก่า         
มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมสืบสานสัมพนัธ์ 
อนุรักษป์ระเพณี วฒันธรรม วนัส าคญัและกิจกรรม
สานสัมพนัธ์บา้นกบัโรงเรียน 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

3.ร้อยละ ผูป้กครอง นกัเรียน  ร่วมกิจกรรมวนัแม่ ส ารวจ แบบส ารวจ 
4.ร้อยละของนกัเรียนรู้ร่วมกิจกรรมวนัเขา้พรรษา ส ารวจ แบบส ารวจ 

5.ร้อยละของนกัเรียนรู้ร่วมกิจกรรมวนัพอ่ ส ารวจ แบบส ารวจ 
6.ร้อยละของนกัเรียนรู้ร่วมกิจกรรมวนัปีใหม่ ส ารวจ แบบส ารวจ 
7.ร้อยละของนกัเรียนรู้ร่วมกิจกรรมวนัเด็ก ส ารวจ แบบส ารวจ 
8.ร้อยละของนกัเรียนรู้ร่วมกิจกรรมวนัวสิาขบูชา ส ารวจ แบบส ารวจ 
 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  นกัเรียน  ผูป้กครอง  ศิษยเ์ก่า  รู้และเขา้ใจวฒันธรรม ประเพณี ทอ้งถ่ินของตน เกิดความ
ภาคภูมิใจ รักหวงแหน อนุรักษ ์ และมีส่วนร่วมในการสืบสานสัมพนัธ์การอนุรักษว์ฒันธรรม  
ประเพณี   วนัส าคญั  และกิจกรรมสานสัมพนัธ์บา้นกบัโรงเรียน  
  
 (ลงช่ือ)…………………...ผูเ้สนอโครงการ            (ลงช่ือ)……………………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นางทิพวรรณ  ทองชิต)                                          (นางศรัณยา  เพชรชู) 
                 ต าแหน่ง ครู                                                   หวัหนา้งานวชิาการ 
                                                  
                         (ลงช่ือ)……………………………………………ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                   (นางทิพวรรณ  ทองชิต ) 
            ต  าแหน่ง  ครู รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุ 
 

 



150 

 

แผนปฏิบติัการ   ประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2559      โรงเรียนบา้นตาขนุ  www.btkh.ac.th 
 

                                                

โครงการ  พฒันาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยทุธ์ท่ี  2  การเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให ้   
                                         ทัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียน ใหไ้ดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ  
และมีคุณภาพ                    และมีคุณภาพ                                                            
สนองกลยุทธ์องค์กร กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้มาตรฐานการศึกษา และพฒันา   
สถานศึกษา  สถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ 
ลกัษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางทิพวรรณ ทองชิต    นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
งบประมาณทั้งส้ิน 1,000,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน  2559 – มีนาคม 2560 
______________________________________________________________________________ 

1. หลกัการและเหตุผล 

 โครงการโรงเรียนประชารัฐเป็นหน่ึงในนโยบายส าคญัของรัฐบาลประยทุธ์จนัทร์โอชา  ซ่ึง
ประชารัฐจะเป็นการรวมพลงัประชาชนจากทุกภาคส่วน  เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาเป็น โดย
ภาครัฐเป็นผูอ้  านวยความสะดวกและสนบัสนุนเพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  ส านกังาน  
คณะกรรมการ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดก้ าหนดเป้าหมายใหมี้การพฒันาประสิทธิภาพการศึกษาท่ี
ใชก้ลไกจากประชารัฐร่วมกนัขบัเคล่ือน  เพื่อการยกระดบัการศึกษาใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ  ท่ีใช้
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหาในเร่ืองคุณภาพการศึกษา  ลดความเล่ือมล ้า  การเพิ่ม
คุณภาพคน  และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั  อนัน าไปสู่การพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื   
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ไดก้  าหนดทิศทางในการขบัเคล่ือน  การพฒันา
การศึกษาของโรงเรียนประชารัฐในสังกดั  โดยจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา  และน าไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม 
 ดงันั้นเพื่อใหก้ารด าเนินการยกระดบัยกระดบัและพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภายใตค้ณะท างาน รัฐ  เอกชน  ประชาชน ดา้นการพฒันาการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการพฒันาผูน้ า เกิดประสิทธิผลอยา่งมีประสิทธิภาพและทนัเวลา 
 โรงเรียนบา้นตาขนุ ในฐานะท่ีเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบลและไดรั้บการคดัเลือกจาก
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ใหเ้ป็นโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนประชา
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รัฐใหมี้การด าเนินการจดัท าโครงการ กิจกรรม จึงเป็นเหตุผลในการจดัท าโครงการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ตามแนวทางโครงการโรงเรียนประชารัฐข้ึนเป็นโครงการใหม่ คาดหวงัวา่ผลการด าเนินงาน
จะส่งผลใหโ้รงเรียนบา้นตาขุนเป็นศูนยส่์งเสริม สนบัสนุน  ดา้น ICT  ดา้นการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษและดา้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้  Active  learning , Critical 
thinking, Commonality Services.   รวมทั้งสามารถใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีสามารถ
ใหบ้ริการชุมชนทั้งภายในและภายนอกเขตบริการไดเ้ป็นอยา่งดี 
2. วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุน ใหโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้น ICT 
 2.2 เพื่อยกระดบัความสามารถดา้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษในสถานศึกษา 
 2.3 เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอน และจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีเนน้  Active  learning , Critical thinking, Commonality Services จิตสาธารณะ 
เพื่อการบริการชุมชนและสังคม 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 ชุมชนในเขตบริการหมู่ท่ี 1-4 , 7-9  ต าบลพะแสง จ านวน  1,250   คน 
 3.2 ครู  นกัเรียน  บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองนกัเรียนของโรงเรียนบา้นตาขนุ จ านวน 
200 คน  รวมทั้งส้ิน 1,450   คน 
 
 
4. กจิกรรม / ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

1. พฒันาศูนย ์ICT เพื่อ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของระบบต่าง ๆ วสัดุครุภณัฑ ์
ไดรั้บการปรับปรุง ซ่อมแซมใหมี้
ประสิทธิภาพ  จดัท า จดัซ้ือ ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 
2. ร้อยละครู บุคลากรทางการศึกษา 
นกัเรียน  ชุมชน หมู่ท่ี 1-4 ,    7-9 ต.พะ
แสง และชุมชนนอกเขตบริการ มีความ
พึงพอใจต่อการใชก้ารบริการ ดา้น ICT  
3. ร้อยละของนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 

ร้อยละ 80            
ของการค านวณ
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
     ร้อยละ 85 

 
 
 

      ร้อยละ 80 
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2. พฒันาคุณภาพการศึกษาดา้น
ภาษาองักฤษ 
 

4. ร้อยละของนกัเรียน ครูมีผลสัมฤทธ์ิ
ดา้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
สูงข้ึนนกัเรียนมีทกัษะภาษาองักฤษดีข้ึน 

ร้อยละ 70 
 

3.พฒันารูปแบบการเรียนการ
สอน 
( Active Learning , Critical 
thinking , Community ) 
 

5. ระดบัความส าเร็จของกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรท่ีเนน้การจดัการเรียนการสอน
ท่ีเป็น  Active learning , Critical 
thinking , Community Services เพื่อการ
บริการชุมชนและสังคม  ดงัน้ี 
ระดับ 5 
 สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ี
เหมาะสม ทนัสมยั น่าสนใจ ส่งผลการ
พฒันาดา้นการเรียนการสอน เนน้
กิจกรรมทกัษะการคิด และการมีส่วน
ร่วม เป็นท่ียอมรับของสังคม และมีส่ือ
วสัดุอุปกรณ์ หอ้งเรียนพอเพียง 
 

ระดบั 5 
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กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 4 
 สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
จดัท าหลกัสูตรท่ีเหมาะสมทนัสมยั 
น่าสนใจ มีการน าหลกัสูตรไปใช้
พฒันาการจดัการเรียนการสอน มีการ
ประเมินการใชห้ลกัสูตร และปรับปรุง
พฒันาการเรียนการสอน ส่งผลใหผู้เ้รียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเพิ่มข้ึน และ
มีส่ือวสัดุอุปกรณ์ หอ้งเรียนพอเพียง  
ระดับที ่ 3  
สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
จดัท าหลกัสูตรท่ีเหมาะสมทนัสมยั 
น่าสนใจ มีการน าหลกัสูตรไปใช้
พฒันาการจดัการเรียนการสอน มีการ
ประเมินการใชห้ลกัสูตร และปรับปรุง
พฒันาการเรียนการสอน  
ระดับที ่ 2 
 สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
จดัท าหลกัสูตรท่ีเหมาะสมทนัสมยั 
น่าสนใจ มีการน าหลกัสูตรไปใช้
พฒันาการจดัการเรียนการสอน  
ระดับที ่ 1 
 สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
จดัท าหลกัสูตรท่ีเหมาะสมทนัสมยั 
น่าสนใจ  
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5.กจิกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 

ช่ือกจิกรรม ปีการศึกษา 2559 
พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

1. พฒันาศูนย ์ICT 
เพื่อการศึกษา 

            

2. พฒันาคุณภาพ
การศึกษาดา้น
ภาษาองักฤษ 

            

3.พฒันารูปแบบการ
เรียนการสอน 
( Active Learning , 
Critical thinking , 
Community 

            

 
6.รายละเอยีดกจิกรรม และงบประมาณที่ใช้  จ านวน 1,000,000  บาท 

กจิกรรม ลกัษณะการจ่ายงบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

1.พฒันาศูนย ์
ICT  เพื่อการศึกษา 

  500,000 -นายด ารงศกัด์ิ  รจนา 
 

2.พฒันาศูนย ์
การเรียนภาษาองักฤษ 

  300,000 -นางสาวสกุณา  นวนทอง 
 

3.พฒันารูปแบบการเรียน
การสอนท่ีเนน้Active  
learning , Critical 
thinking, Commonality 
Services. 

  200,000 -นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 1,000,000  
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7. ประเมินผลกจิกรรม 

ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1. ร้อยละของระบบต่าง ๆ วสัดุครุภณัฑ ์ไดรั้บ
การปรับปรุง ซ่อมแซมใหมี้ประสิทธิภาพ  
จดัท า จดัซ้ือ ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

ส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 

2. ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา 
นกัเรียน  ชุมชน หมู่ท่ี 1-4 , 7-9 ต.พะแสง และ
ชุมชนนอกเขตบริการ มีความพึงพอใจต่อการ
ใชก้ารบริการ ดา้น ICT  

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

3. ร้อยละของนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

4. ร้อยละของครู นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดา้น   
การเรียนการสอนภาษาองักฤษสูงข้ึน 
นกัเรียนมีทกัษะภาษาองักฤษดีข้ึน 

ทดสอบ 
สังเกต 

สัมภาษณ์ 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์ 
5. ระดบัความส าเร็จของกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรท่ีเนน้การจดัการเรียนการสอนท่ีเป็น  
Active learning , Critical thinking , 
Community Services เพื่อการบริการชุมชน
และสังคม   

ส ารวจ แบบส ารวจ 
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8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนบา้นตาขนุ มีโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนประชารัฐ และ
โรงเรียนเป็นศูนยก์ารจดัการศึกษาดา้น ICT ดา้นภาษาองักฤษ และดา้นกิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดย
อาศยัความร่วมมือของชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
  
 (ลงช่ือ)…………………...ผูเ้สนอโครงการ            (ลงช่ือ)……………………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นางสุวจันา  เพชรานนัท)์                                          (นางศรัณยา  เพชรชู) 
                 ต าแหน่ง ครู                                                            หวัหนา้งานวชิาการ 
 
                                                  
                         (ลงช่ือ)……………………………………………ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                 (นางทิพวรรณ  ทองชิต ) 
                   ต  าแหน่ง  ครู รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุ 
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โครงการ โรงเรียนดีประจ าต าบล 
แผนงาน จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยทุธ์ท่ี 2 การเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้

ทัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียนใหไ้ดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็ตาม
ศกัยภาพและมีคุณภาพ 

สนองกลยุทธ์องค์กร กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาการศึกษาตามนโยบาย จุดเนน้/อตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 1-15 
ลกัษณะโครงการ                     ใหม่        
กลุ่มงาน การบริหารงานวชิาการ 
ผู้รับผดิชอบ         นางศรัณยา  เพชรชู   
งบประมาณทั้งส้ิน       35,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ                มิถุนายน  2559 – มีนาคม  2560 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลกัการและเหตุผล 
  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนกัในความส าคญัในการปฏิบติังาน
รองรับกรอบการพฒันาการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี
สอง (พ.ศ. 2552 - 2561)  โดยมุ่งเนน้หลกัการพฒันาการศึกษาทางดา้นคุณภาพ โอกาส และมีส่วน
ร่วมจึงก าหนดนโยบายให้มีโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบลข้ึนเพื่อด าเนินการพฒันาโรงเรียน
คุณภาพในทอ้งถ่ินชนบทให้มีความพร้อมสามารถให้บริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเอ้ือต่อ
การจดัการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาพิเศษตลอดจนเป็นศูนยร์วมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
ชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของมีความเช่ือมัน่ ศรัทธาและส่งบุตร
หลานเขา้เรียนในโรงเรียนดงักล่าวซ่ึงจะน าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผูป้กครอง การสร้างสรรค์
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจดักิจกรรมอนัเป็นประโยชน์เพื่อ
บริการและเช่ือความสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกันได้อย่างต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพส่งผลต่อภาพ
ความส าเร็จของโรงเรียนดีประจ าต าบลโดยโรงเรียนน่าอยู่เป็นโรงเรียนท่ีมีสภาพด้านกายภาพ
สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภัยและมีอาคารเรียนอาคารประกอบห้องปฏิบัติการ ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ 
เทคโนโลยเีพียงพอมีระบบการใชคุ้ม้ค่า ตลอดทั้งโรงเรียนมีวฒันธรรมองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพและ
มิตรภาพ ท่ีส่งผลต่อการท างาน การเรียนรู้และการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขในดา้นครูดี ผูบ้ริหาร
เป็นผูย้ึดหลักประสานพลงั สรรค์สร้างศรัทธา มุ่งวิชาการ มีครูดี สอนจริง สร้างความรู้ พฒันา
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ความรู้ รักและเอาใจใส่ต่อนักเรียนปฏิบัติการจดัการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี ด้านนักเรียนมีคุณภาพ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเท่ากบัหรือสูงกว่าค่าเฉล่ียระดบัประเทศ
นกัเรียนผา่นการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคค์่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการทุกขอ้เน้น
ให้นกัเรียนมีบุคลิกภาพท่ีแจ่มใส ยิม้ไหว ้ทกัทายกนั ดน้ชุมชนร่วมใจโรงเรียนชุมชนร่วมพฒันาสู่
โรงเรียนคุณภาพของต าบลเป็นโรงเรียนท่ีสังคมภาคภูมิใจและใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 
 โรงเรียนบา้นตาขนุจึงไดจ้ดัท าโครงการ โรงเรียนดีประจ าต าบลข้ึนเพื่อน าไปสู่การ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและส่งผลต่อภาพความส าเร็จของโรงเรียนดี
ประจ าต าบล 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
       1.  เพื่อพฒันาโรงเรียนใหมี้ความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการ อาชีพ และการพฒันาสุขภาพ
อนามยัแก่นกัเรียนอยา่งมีคุณภาพ 
 2.  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากชุมชนน าไปสู่ความเขม้แขง็ของ
โรงเรียน 
 3.  เพื่อพฒันาคุณภาพโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนน่าอยู ่ครูดี น าเทคโนโลยมีาใชเ้ป้าคุณภาพ
ผูเ้รียน 
 4.  เพื่อส่งเสริมการพฒันางานอาชีพใหเ้ป็นผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภณัฑ์ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 นกัเรียนโรงเรียนบา้นตาขุน จ านวน 160 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน 
รวมทั้งส้ิน  175  คน 
 

4.  กจิกรรม / ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

- การเรียนแบบโครงงาน 1.ร้อยละของนกัเรียนท่ีเรียนรู้จากการฝึก
ปฏิบติัจริงและเนน้การคิดวเิคราะห์ดว้ย
การเรียนแบบโครงงาน 

ร้อยละ 60 

- พฒันาจดัหาส่ือวสัดุอุปกรณ์ 
และสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

-  

2.ร้อยละของนกัเรียนเรียนรู้โดยใช้

คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ร้อยละ 80 
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กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

- พฒันาพื้นฐานดา้นอาชีพ
และหารายไดร้ะหวา่งเรียน 

3.ร้อยละของนกัเรียนมีทกัษะดา้นอาชีพ
และมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 

ร้อยละ   60 

 
5. กจิกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
                 เงินงบประมาณ  35,000   บาท 

 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
- กิจกรรมการเรียน
แบบโครงงาน 

            

- กิจกรรมพฒันา 
จดัหาส่ือวสัดุ
อุปกรณ์ และ
สภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

            

- กิจกรรมพฒันา
พื้นฐานดา้นอาชีพ
และหารายได้
ระหวา่งเรียน 

            

 
6.  รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณทีใ่ช้  จ านวน  35,000  บาท 

กจิกรรม ลกัษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

-  การเรียนแบบโครงงาน 
-  พฒันาจดัหาส่ือวสัดุอุปกรณ์ และ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-  พฒันาพื้นฐานดา้นอาชีพและหา
รายไดร้ะหวา่งเรียน 

  3,000 
2,000 
 
30,000 

-นางกมลทิพย ์ ใจใส่ 
-นายด ารงศกัด์ิ  รจนา 
 
-นางสาวพรรทนา  สรรภา 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 35,000  
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7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิการประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.ร้อยละของนกัเรียนท่ีเรียนรู้จากการฝึกปฏิบติั
จริงและเนน้การคิดวเิคราะห์ดว้ยการเรียนแบบ
โครงงาน 
2.ร้อยละของนกัเรียนเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
3.ร้อยละของนกัเรียนมีทกัษะดา้นอาชีพและมี
รายไดร้ะหวา่งเรียน 

สังเกต 
 
 

สังเกต 
 

ส ารวจ 
 

แบบสังเกต 
 
 

แบบสังเกต 
 

แบบส ารวจ 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนบา้นตาขนุมีช่ือเสียงดี มีความพร้อมดา้นกายภาพสะอาด ร่มร่ืน และปลอดภยั
โรงเรียนไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครอง ชุมชน นกัเรียน มีคุณลกัษณะตามค่านิยมหลกัและมี
ผลสัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบัสูงและสมรรถภาพทางกายท่ีดีปลอดอบายมุขและยาเสพติด 
 
  
 (ลงช่ือ)…………………...ผูเ้สนอโครงการ            (ลงช่ือ)……………………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (นางศรัณยา  เพชรชู)                                          (นางศรัณยา  เพชรชู) 
                 ต าแหน่ง ครู                                                    หวัหนา้งานวชิาการ 
                                                  
                         (ลงช่ือ)……………………………………………ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                   (นางทิพวรรณ  ทองชิต ) 
                   ต  าแหน่ง  ครู รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุ 
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โครงการ จดัการเรียนรู้และฝึกอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงาน จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยทุธ์ท่ี  1 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร กลยทุธ์ท่ี  5  เนน้การด าเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 2,6  
ลกัษณะโครงการ                     ต่อเน่ือง        
กลุ่มงาน การบริหารงานบริหารทัว่ไป 
ผู้รับผดิชอบ         นาง ทิพวรรณ  ทองชิต  
งบประมาณทั้งส้ิน         3,000 บาท  งบนอก  20,000  บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ                พฤษภาคม  2559 –   มีนาคม  2560 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลกัการและเหตุผล 

  จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 11  ( พ.ศ. 2555- 2559  )  
ยงัคงอญัเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่ไปกบัการพฒันาแบบบูรณาการเป็น
องค์รวมท่ีมีคนเป็นศูนยก์ลางพฒันาอย่างจริงจงัเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนการพฒันา
ประเทศให้เกิดความสมดุล  เป็นธรรมและย ัง่ยืนมุ่งสู่ สังคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั  อนัจะเป็นการ
เสริมสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ประชาชนโดยถว้นหนา้สมดงัพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัภาวะการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทยท าใหก้ารด ารงชีวิตของคนใน
สังคมไทยได้น าเอาส่ิงอ านวยความสะดวกในทุกๆด้านเขา้มาใช้ในชีวิตประจ าวนัแมก้ระทัง่ส่ิง
อุปโภคและบริโภคต่างๆลว้นอ านวยความสะดวกต่อคนไทยในสังคมทั้งส้ินดว้ยเหตุผลขา้งตน้ท า
ให้การใชชี้วิตของคนไทยท่ีผา่นมานั้นถึงแมจ้ะไดรั้บความสะดวกสบายในเบ้ืองตน้แต่ส่ิงท่ีตามมา
โดยไม่รู้ตัวคือการด ารงชีวิตประจ าวนัท่ีฟุ่มเฟือยท าให้คนในสังคมต้องประสบกับปัญหาการ
ด ารงชีวติตามมาฉะนั้นส่ิงท่ีจะสามารถแกปั้ญหาการด ารงชีวิตของคนในสังคมไทย เร่ืองการใชจ่้าย
ฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะรายจ่ายในครอบครัวให้มีรายจ่ายนอ้ยลงได ้คือการด ารงชีวิตอยา่งพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ 

ดงันั้นโครงการจดัการเรียนรู้และฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จึงเป็น
โครงการหน่ึงท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโดยตรงเพราะได้ฝึกปฏิบติัจริง  และสามารถน าไป
ประกอบอาชีพแบบยัง่ยืนได ้ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  และชุมชน โรงเรียนบา้นตาขุนจึง
ไดจ้ดักิจกรรมปลูกผกัสวนครัว  ผกัพื้นบา้น  ปลูกสมุนไพรและการจดัการขยะมูลฝอยแบบพอเพียง 
โดยการจดัท าโครงการน้ีข้ึน 
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2.  วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อตอ้งการศึกษากระบวนการพฒันาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อฝึกทกัษะอาชีพและมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
3. เพื่อน าผลผลิตมาประกอบเป็นอาหารกลางวนัใหน้กัเรียน 
4. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจการลด การคดัแยก ใชป้ระโยชน์ขยะมูลฝอย 
5. เพื่อใหน้กัเรียน รู้จกัการใชชี้วติท่ีพอเพียงมีความรู้ความสามารถในกิจกรรมท่ีตนเอง

สนใจและเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการใชชี้วติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
               ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  20  คน   นกัเรียนจ านวน 190 คน 
  ผูป้กครองและประชาชนในทอ้งถ่ิน  จ  านวน 120 คน 
 

4.  กจิกรรม / ตัวช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 
กจิกรรม ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

- กิจกรรมธนาคารขยะ 1. ร้อยละของนกัเรียน/บุคลากรทางการศึกษา/
ประชาชนมีความรู้และความเขา้ใจการลด การคดั
แยก การใชป้ระโยชน์ขยะมูลฝอย 
2.ร้อยละของนกัเรียน/บุคลากรทางการศึกษา/
ประชาชนช่วยลดปริมาณขยะ 

ร้อยละ  90 
 
 

ร้อยละ 100 

- กิจกรรมเรียนรู้โดยใช้
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

3.ร้อยละของนกัเรียนท่ีท าเรียนรู้กิจกรรมท่ีตนเอง

สนใจตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ 80 

 
5. กจิกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
                 เงินงบประมาณ     บาท 

 

กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
- กิจกรรม

ธนาคารขยะ 
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กจิกรรม 
ปีการศึกษา  2559 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
- กิจกรรมเรียนรู้

โดยใชห้ลกั
เศรษฐกิจพอเพยีง 

            

 
6.  รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณทีใ่ช้  จ านวน   23,000  บาท 
 

กจิกรรม ลกัษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

- กิจกรรมธนาคารขยะ 
- กิจกรรมเรียนรู้โดยใชห้ลกั

เศรษฐกิจพอเพียง 

  20,000 
3,000 

นางสาวสกุณา  นวนทอง 
-นางสาวพรรทนา  สรรภา 
 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 23,000  

 
7. ประเมินผลกจิกรรม 

ตัวช้ีวดัโครงการ วธีิประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1. ร้อยละของนกัเรียน/บุคลากรทางการศึกษา/
ประชาชนมีความรู้และความเขา้ใจการลด การคดั
แยก การใชป้ระโยชน์ขยะมูลฝอย 
2.ร้อยละของนกัเรียน/บุคลากรทางการศึกษา/
ประชาชนช่วยลดปริมาณขยะ 

ส ารวจ 
 
 

ส ารวจ 

แบบส ารวจ 
 
 

แบบส ารวจ 

3.ร้อยละของนกัเรียนท่ีท าเรียนรู้กิจกรรมท่ีตนเอง

สนใจตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

ส ารวจ แบบส ารวจ 
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8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 นกัเรียนโรงเรียนบา้นตาขุนมีความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพในอนาคตและมีภูมิคุม้กนัพึ่งตนเองได ้มีผกัสวนครัว  ผกัพื้นบา้น  สมุนไพรท่ีสด  สะอาด  
ปลอดสารพิษซ่ึงสามารถน ามาเป็นวตัถุดิบในการประกอบอาหารกลางวนัให้นกัเรียนไดรั้บ
ประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ ถูกสุขอนามยั เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนมีสุขภาพอนามยั
ท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ และสามารถน าไปจ าหน่ายในตลาดใกล้ๆ   นอกจากน้ีโรงเรียนบา้นตาขนุมุ่งเนน้
ใหน้กัเรียนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะเพื่อแกปั้ญหาขยะท่ีถูกวธีิและเป็นไปอยา่งมี
ระบบตามหลกัการจดัการขยะมูลฝอยแบบพอเพียง  นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะอาชีพและมีรายไดร้ะหวา่ง
เรียน และโรงเรียนบา้นตาขนุพฒันาเป็นตน้แบบแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
   
 
  
 (ลงช่ือ)…………………...ผูเ้สนอโครงการ            (ลงช่ือ)……………………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
       (นางทิพวรรณ  ทองชิต)                                          (นางกมลทิพย ์ ใจใส่) 
                 ต าแหน่ง ครู                                            หวัหนา้งานบริหารทัว่ไป 
 
                                                  
                 (ลงช่ือ)……………………………………………ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                        (นางทิพวรรณ  ทองชิต ) 
                   ต  าแหน่ง  ครู รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุ 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนไปสู่ความส าเร็จ 

 
 การน าแผนกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัเป็นงานของบุคลากรทุกระดบัภายในสถานศึกษา  โดยมีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นผูน้ าการประยกุตใ์ชแ้ละบุคลากรทุกคนเป็นผูร่้วมมือ  ดงันั้นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงต่อ
ความส าเร็จของการน าแผนกลยทุธ์ไปปฏิบติั  ไดแ้ก่   การติดต่อส่ือสารภายในสถานศึกษา  ถา้จะมีการ
เปล่ียนแปลงใดๆ เกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากแผนกลยทุธ์  ผูบ้ริหารจะตอ้งน าเสนอใหบุ้คลากรรับทราบอยา่งชดัเจน  
รวมทั้งกระตุน้และชกัจูงใหบุ้คลากรเห็นพอ้งตอ่การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน  เม่ือองคก์รสามารถบรรลุถึง 
เป้าหมายในทุกๆดา้น  จึงจะถือวา่การประยกุตใ์ชแ้ผนกลยทุธ์ของสถานศึกษาประสบวามส าเร็จ 
 

ขั้นตอนการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏบัิติ  
 1.  ศึกษาแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  เป็นการวเิคราะห์กลยทุธ์ท่ีไดก้ าหนดไว ้ เพ่ือจดัท าแผนท่ีกลยทุธ์
และรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์ 

 2.  ทบทวน / ปรับกลยุทธ์  ในขั้นน้ีเป็นการทบทวนกลยทุธ์ท่ีไดก้ าหนดไว ้ เพ่ือพิจารณาวา่เหมาะสม
หรือไม่อยา่งไร ซ่ึงอาจมีกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์  จากเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

  -  นโยบายหน่วยเหนือ  หรือนโยบายสถานศึกษามีการปรับเปล่ียน 

  -  สงัคมภายในประเทศ  หรือสงัคมโลกมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาวการณ์ 

  -  กลยทุธ์ไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

 3.   จดัท าแผนปฏิบัตกิาร  ในขั้นน้ีสถานศึกษาจะตอ้งแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบติัการ 

 ( Action  Plan )  โดยจดัท าโครงการ/ กิจกรรมท่ีจะด าเนินงาน  ระยะเวลา  ผูรั้บผิดชอบ  เป้าหมาย  ตวัช้ีวดั
ความส าเร็จ  และก าหนดงบประมาณ  จากการทบทวนวสิยัทศัน์  พนัธกิจ  เป้าประสงคห์ลกั  ประเด็นกลยทุธ์ และ
กลยทุธ์  และแปลงเป็นแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา  เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานตามภารกิจ 

 4.   ปรับกระบวนการปฏบิัตงิาน  ในขั้นน้ีเป็นการปรับกระบวนการปฏิบติังานเพ่ือใหส้ถานศึกษาพร้อม
ท่ีจะน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัไดส้ าเร็จ  ไดแ้ก่  การปรับโครงสร้างการท างาน  ระบบงาน  บุคลากร  ตลอดจน
วฒันธรรมของหน่วยงาน  ซ่ึงกระบวนการปฏิบติังานดงักล่าวมีองคค์วามรู้ท่ีสามารถศึกษาเพ่ิมเติมจากการพฒันา
องคก์ร  การจดัท าขอ้เสนอการเปล่ียนแปลง  ( Blue print for Change ) 
 5.   ควบคุม  ก ากบั  ตดิตามประเมนิผลการปฏิบัตงิาน  เป็นการด าเนินการดงัน้ี 

  -  ตรวจสอบความเขา้ใจของบุคลากรในหน่วยงาน 

  -  ก ากบัใหมี้การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามผงัการปฏิบติังาน 

  -  การไดรั้บการสนบัสนุนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

การควบคุมและประเมนิผลกลยุทธ์   
 ขั้นตอนสุดทา้ยของการบริหารเชิงกลยทุธ์ไดแ้ก่  การติดตามและประเมินผลกลยทุธ์  ซ่ึงหมายถึงการท่ี
ผูบ้ริหารคอยติดตามและคอยตรวจสอบความกา้วหนา้  ปัญหา  อุปสรรค  ตลอดจนความส าเร็จและความลม้เหลว
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ของโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงประกอบข้ึนเป็นกลยทุธ์ของสถานศึกษา   วธีิการในการติดตามประเมินผลนั้นก็
คือ  การคอยติดตามขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัตวัช่ีวดัความส าเร็จต่างๆท่ีก าหนดไว ้ และคอย
แกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน  ตลอดจนถึงการคอยติดตามใหก้ารสนบัสนุนแก่ผูป้ฏิบติังานในส่วน
ต่างๆ  ในทุกๆดา้น  ใหส้ามารถปฏิบติังานตามกลยทุธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลนอกจากจะ
ช่วยใหท้ราบถึงความส าเร็จและความกา้วหนา้ของงานแลว้  ยงัเป็นการกระตุน้และจูงใจใหผู้ป้ฏิบติังานรับเอากล
ยทุธ์ไปปฏิบติัดว้ยความมัน่ใจ  นอกจากน้ีการไดเ้รียนรู้ถึงผลส าเร็จหรือลม้เหลวตลอดจนขอ้ผิดพลาดต่างๆ  ก็ยงั
เป็นส่วนส าคญัในกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา  ซ่ึงจะน าไปสู่การปรับตวัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

 การติดตามความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานและประเมินผลความส าเร็จของงาน  อนัจะน าไปสู่การ
ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงร่วมกนัใหบ้รรลุเป้าหมาย  ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีการติดตามและประเมินผลเพื่อใหท้ราบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิฺผลของระบบงานต่างๆ ของสถานศึกษาวา่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปัจจุบนัเพียงใด  การติดตามและประเมินผลมกัใชค้วบคู่กนั 

 การติดตาม  ( Monitoring )  หมายถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลการปฏิบติังานตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้เพื่อ
ตดัสินใจวา่ไดผ้ลตามวตัถุประสงคข์องแผนงาน /โครงการ  นั้นหรือไม่เพียงใด 

 การประเมินผล ( Evaluation )  หมายถึงการตรวจความกา้วหนา้ของแผนงาน /โครงการตลอดจนการ
พิจารณาผลสมัฤทธ์ิของแผนงาน / โครงการนั้นๆวา่มีมากนอ้ยเพียงใด  เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดข้ึน  จึง
เป็นกระบวนการบ่งช้ีถึงคุณค่าของแผนงาน /โครงการ 

 ดงันั้นการติดตามเป็นกระบวนการท่ีด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามแผนงาน /
โครงการ  ส่วนการประเมินผลอาจจะประเมินไดใ้นทุกช่วงของแผนงาน / โครงการ  นบัตั้งแต่ก่อนตดัสินใจท า
แผนงาน /โครงการ  ขณะด าเนินงานในจุดต่างๆ และเม่ือส้ินสุดแผน                    ส้ินปีงบประมาณ หรือแผนงาน /
โครงการแลว้เสร็จ 
 

การตดิตามผลการด าเนินงานเพือ่ให้ได้ข้อมูลมาจดัท ารายงานผลการด าเนินงานมลีกัษณะดงันี ้

1. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงเป็นแผนระยะกลาง               
(3-5ปี ) เป็นการติดตามผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัผลส าเร็จของแผนในระยะคร่ึงแผนและระยะ
ส้ินสุดแผน และติดตามความกา้วหนา้ของโครงการส าคญัท่ีก าหนดไวใ้นกรอบแผนงานโครงการ                          
(Initiative) เพื่อใหส้ามารถปรับกลยทุธ์ไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น นโยบาย
รัฐบาลกระทรวง  กรม  และความตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษา 

 2.  การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติั (Action  Plan) ซ่ึงเป็นแผนใชเ้งินเป็นการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัความส าเร็จของแผนซ่ึงอาจก าหนดเป็นจุดเนน้การด าเนินงาน
ประจ าปี โดยติดตามความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผน  รวมทั้งผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นรายไตรมาส  เพื่อใหส้ามารถปรับแผนไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของ
สถานศึกษาทั้งน้ีเคร่ืองมือติดตามผลการด าเนินงานอาจใชแ้บบส ารวจ  สัมภาษณ์ โปรแกรม On  Wab  

และการศึกษาวจิยัรวมทั้งผูรั้บผดิชอบแผนงานโครงการหรือผูรั้บผดิชอบหลกัในการบริหารแผนสู่
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การปฏิบติัไดร้ายงานความกา้วหนา้และปัญหาอุปสรรค  และจดัใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบ
กลัน่กรองขอ้มูล  เน่ืองจากขอ้มูลจากการรายงานบุคคลอาจไม่ครบถว้น  เม่ือน าเสนอคณะกรรมการ
ฯ ของสถานศึกษาจะไดพ้ิจารณาร่วมกนัจะไดเ้พิ่มเติมขอ้มูลใหส้มบูรณ์และมีความสอดคลอ้ง
เช่ือมโยงกนัมากข้ึน 
 

         โรงเรียนบา้นตาขนุไดก้ าหนดแนวทางการก ากบัติดตามประเมินผล ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบติังาน 
/ การด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2559 ไวด้งัน้ี 

          1. การก ากบัตดิตาม (Mornitoring) 

               1.1 ก าหนดวธีิการ/รูปแบบการก ากบั ติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

               1.2 ก าหนดกรอบระยะเวลาและแผนก ากบั ติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

               1.3 แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการก ากบัติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

          2. การประเมนิผล (Evaluation) 

               2.1 ก าหนดวธีิการ/รูปแบบการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

               2.2 สร้างเคร่ืองมือประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

               2.3 ก าหนดกรอบระยะเวลาการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

               2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

               2.5 ด าเนินการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมทั้งก่อนด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือดูความเป็นไปได้
ระหวา่งด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือดูความกา้วหนา้และปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานและประเมินเม่ือส้ินสุด
โครงการ เพื่อดูประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินงาน 

          3. การตรวจสอบ ( Audition) 

               3.1 โรงเรียนประเมินตนเองตามผลงาน โครงการ/กิจกรรมท่ีปฏิบติับนัทึกผล เพ่ือปรับปรุงพฒันา 

               3.2 คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา อุปสรรค และ
หาทางช่วยเหลือสนบัสนุน 

          4. การรายงานผล (Reporting) 

               4.1 ผูรั้บผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงาน เม่ือส้ินสุดโครงการ/กิจกรรม 

               4.2 เม่ือส้ินปีการศึกษา 2559  โรงเรียนสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือน าไปเป็นขอ้มูลใน
ปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

               4.3 เม่ือส้ินสุดปีการศึกษา  2559  โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผลการปฏิบติังานตามโครงการ/
กิจกรรมและจดัท ารายงานประจ าปี เพ่ือเผยแพร่ใหชุ้มชนหน่วยงานตน้สงักดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ
ต่อไป 
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ภาคผนวก 
 

1. ค  าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
2. ค  าสั่งแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
3. บนัทึกการใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจ าปีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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      ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
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ค าสั่งโรงเรียนบา้นตาขนุ 

ท่ี  31/2559 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบติัการ ปีการศึกษา  2559 

........................................................................................... 
           ดว้ยโรงเรียนบา้นตาขุน มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการบริหารและจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่
ระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี 1  ถึง ชั้นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   โดยด าเนินงานตามขอบข่ายงาน   4 ดา้น  คือ  
งานวชิาการ  งานบุคคลากร   งานการเงินและสินทรัพย ์ และ งานบริหารทัว่ไป   เพื่อใหก้าร
บริหารงานดงักล่าวมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้ โรงเรียนบา้นตาขนุ    จึงได้
ด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีของโรงเรียนการศึกษา  ปีการศึกษา  2559  เพื่อใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการบริหารจดัการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะท างานจดัท าแผนปฏิบติัการ ดงัน้ี 
 
           1. นางทิพวรรณ  ทองชิต     ครู รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
           2. นายค ารณ  สาระอาภรณ์             ครูช านาญการ                     รองประธานกรรมการ 
           3. นายด ารงศกัด์ิ  รจนา                   ครูช านาญการ                     รองประธานกรรมการ 
           4. นายวลัลภ  บานเยน็                 ครูช านาญการ               กรรมการ 
           5. นางสัจจา  เวฬุวนารักษ ์               ครูช านาญกา                  กรรมการ 
           6. นางสุวจันา  เพชรานนัท์ ครูช านาญการ                             กรรมการ 
           7. นางสาวอจัฉราวรรณ  ชลรัตน์      ครูผูช่้วย                             กรรมการ 
           8. นางสาวพรรทนา  สรรภา             ครูอตัราจา้ง                             กรรมการ 
           9. นางสาวสกุณา  นวนทอง              ครูอตัราจา้ง                             กรรมการ 
           10.นางวจิาริณี  ทิพยโ์ท                   ครูอตัราจา้ง                             กรรมการ 
           11.นางพนารัตน์  เพง็จนัทร์        ครูอตัราจา้ง                         กรรมการ 
           12. นายวริะ  ชูจนัทร์                  นกัการภารโรง                              กรรมการ 
           13.นางกมลทิพย ์ ใจใส่                   ครูช านาญการพิเศษ                กรรมการและเลขานุการ 
           14.นางศรัณยา  เพชรชู                    ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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                ใหค้ณะท างานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามค าสั่งน้ี    ร่วมกนัด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการ
ของโรงเรียน ปีการศึกษา  2559   ใหแ้ลว้เสร็จทนัตามก าหนดใหจ้งได ้
 

               ทั้งน้ี    ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

                         สั่ง  ณ  วนัท่ี    14     พฤษภาคม     พ.ศ.   2559 
 

 
 
                                                         (ลงช่ือ) 
                                                                     (นางทิพวรรณ  ทองชิต) 
                                             ครู รักราชการการแทน ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุ 
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                                         ค าสั่งโรงเรียนบา้นตาขุน 
                                                                  ท่ี  32 /2559 

เร่ือง   แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   ปีการศึกษา  2559 
........................................................................................... 

 

                 ดว้ยโรงเรียนบา้นตาขนุ    ไดด้ าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา  2559  เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารและจดัการศึกษา และเพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปดว้ยความเรียบและบรรลุวตัถุประสงค ์ จึงแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  
ตามแผนปฏิบติัการ  ปีการศึกษา  2559 
 

                 ดงันั้น จึงใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งตามค าสั่งน้ี    มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการและกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ ตามแผนปฏิบติัการ ปีการศึกษา  2559  ใหมี้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

                  ทั้งน้ี    ตั้งแต่ปีการศึกษา  2559    เป็นตน้ไป 
 

                           สั่ง  ณ  วนัท่ี    14    พฤษภาคม     พ.ศ.   2559 
                                           
 
                                                                 (ลงช่ือ) 
                                                                             (นางทิพวรรณ  ทองชิต) 
                                                    ครู รักษาราชการแทน ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขนุ 
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แนบทา้ยค าสั่งโรงเรียนบา้นตาขนุ  ท่ี  32/2559  สั่ง  ณ  วนัท่ี  14  พฤษภาคม   พ.ศ.  2559 
 

ท่ี งาน / โครงการ แผนงาน ผูรั้บผดิชอบ 
1 โครงการพฒันาการศึกษาระดบัปฐมวยั วชิาการ นางศรัณยา  เพชรชู 

2 โครงการหนูนอ้ยเรียนรู้ สู่โลกกวา้ง  วชิาการ นางสุวจันา  เพชรานนัท์ 
3 โครงการส่งเสริมศกัยภาพทกัษะพื้นฐานผูเ้รียนระดบัปฐมวยั วชิาการ นางวจิาริณี ทิพยโ์ท 
4 โครงการการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนเพื่อยกระดบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วชิาการ นางศรัณยา  เพชรชู 

5 โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา วชิาการ นางศรัณยา  เพชรชู 
6 โครงการ One student One product วชิาการ นางศรัณยา  เพชรชู 
7 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต วชิาการ นางสาวอจัฉราวรรณ  ชลรัตน์ 
8 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและบริการ

แนะแนว  
วชิาการ นางศรัณยา  เพชรชู 

9 โครงการพฒันาส่ือเทคโนโลย ีนวตักรรมและแหล่ง
เรียนรู้  

วชิาการ     นายด ารงศกัด์ิ  รจนา 

10 โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร บุคลากร นางสัจจา  เวฬุวนารักษ ์
11 โครงการ ระบบประกนัคุณภาพภายใน สถานศึกษา บริหารทัว่ไป     นางกมลทิพย ์ ใจใส่ 
12 โครงการบริหารการเงินและงบประมาณภายใน  การเงินฯ นางทิพวรรณ  ทองชิต 
13 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การเงินฯ นางทิพวรรณ  ทองชิต 
14 โครงการโรงเรียนวถีิพุทธ วชิาการ นางสัจจา  เวฬุวนารักษ ์
15 โครงการพฒันาการอ่านออก เขียนได ้อ่านคล่อง 

เขียนคล่อง  
วชิาการ นางกมลทิพย ์ ใจใส่ 

16 โครงการส่งเสริมค่านิยมหลกัของคนไทย 12 
ประการ “เด็กดีศรีโคกหมอ”  

วชิาการ นางกมลทิพย ์ ใจใส่ 

17 โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินและวนัส าคญั บริหารทัว่ไป นางทิพวรรณ  ทองชิต 
18 โครงการโรงเรียนประชารัฐ วชิาการ นางสุวจันา  เพชรานนัท ์
19 โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล  บริหารทัว่ไป      นางศรัณยา  เพชรชู 
20 โครงการจดัการเรียนรู้และฝึกอาชีพตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
วชิาการ นางทิพวรรณ  ทองชิต 
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บันทึกความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
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บันทกึการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านตาขุน 

------------------------------------------------------------------------------- 
           แผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบา้นตาขุนเล่มน้ีได้
ด าเนินการจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 11 มาตรฐาน 
51 ตวับ่งช้ี และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 15 มาตรฐาน 65 ตวับ่งช้ีโดยไดรั้บความ
ร่วมมือจากขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคน  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูป้กครองนกัเรียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการใหข้อ้มูล จนแผนปฏิบติัการประจ าปี
ของสถานศึกษาเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนบา้นตาขนุ เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559   
 
 
 
 
                                                        (ลงช่ือ).................................................   
                                                                      (นายวโิรจน์  พฒัแทน) 
                                                        ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 

                                                        (ลงช่ือ).................................................                                                            
                                                                     (นางทิพวรรณ  ทองชิต) 
                                              ครูรักษาราชการแทน  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาขุน 
                                                                 กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

 


