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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนบ้านตาขุน จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น

กรอบและแนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์  
ค่านิยม  พันธกิจ  เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยทบทวนงาน/โครงการและผลการด าเนินงาน ความส าเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง นอกจากนั้น
ยังค านึงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษายุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตอบสนองต่อนโยบายของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นอกจากนั้นยังค านึงถึงภารกิจหลักที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ที่มุ่งเน้นสาระส าคัญของคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา  
เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  ฉบับนี้เกิดจากการระดมความคิดการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายงาน และบุคลากรทุกคน คาดหวังว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะน าไปสู่การพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านตาขุนอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

 

 

        โรงเรียนบ้านตาขุน 

                           1  ตุลาคม 2563 
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สารบัญ 

เรื่อง  หน้า 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 1 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 1 

ข้อมูลด้านผู้บริหาร 1 
ประวัติโรงเรียน 1 
ข้อมูลนักเรียน 2 
ข้อมูลครูและบุคลากรการศึกษา 4 
แผนที่การเดินทาง 7 
สภาพชุมชนโดยรวม อาคารสถานที่ 8 
แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   แหล่งการเรียนรู้และสถิติการใช้งาน 9 
โครงสร้างหลักสูตร 11 
สรุปแผนงานโครงการ ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 12 
สถานภาพสถานศึกษา 24 
สรุปผลการศึกษาสภาพแวดล้อม 29 
สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา 31 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 33 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2561 36 
เป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 54 

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 58 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 58 

การบริหารการจัดการ 59 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  59 
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  
เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามกลยุทธ์ 70 

ส่วนที่ 3 แผนงาน  โครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 74 
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สารบัญ(ต่อ) 
เรื่อง  หน้า 

ส่วนที่ 4  โครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ 2563 84 

 โครงการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย  
โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  89 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก 94 
โครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อย 97 
โครงการนิเทศติดตามผล 101 
โครงการพัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน 9 โครงการ 

 

โครงการพัฒนาผลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 104 
โครงการสัญญาการอ่านประสานผู้ปกครอง 108 

โครงการ One student One product 112 
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 115 
โครงการพิชิต NT / O-NET 118 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 121 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้  

124 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 128 
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุนทรียภาพผู้เรียน 
สนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา  
จ านวน 5 โครงการ 

132 

โครงการนิเทศการจัดการศึกษา 136 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 139 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 144 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 147 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและ
บริหาร 

150 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563      โรงเรยีนบ้านตาขุน  www.btkh.ac.th 
 

                                                

สารบญั(ต่อ) 
 
 

สนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการ
จัดการ จ านวน 7 โครงการ 

 
 
หน้า 

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 154 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 158 
 โครงการระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา 161 
 โครงการบริหารการเงิน 166 

 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 170 
 โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน 173 
 โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ 176 
 สนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที่ 4 ด าเนินการตามแนวทางหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง จ านวน 2 โครงการ 
 

 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 180 
 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 184 
 สนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมอัตลักษณ์สถานศึกษาให้โดดเด่น 

จ านวน 2 โครงการ 
 
 

 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 187 
 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 190 
 สนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการพัฒนาตาม

แนวทางปฏิรูป การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จ านวน 1 โครงการ 
โครงการกิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

 
 
193 

ส่วนที่  5 ภาคผนวก 196 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 201 

ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 203 
บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะกรรมการฯ 207 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน  และผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 ชื่อสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านตาขุนตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ต าบลพะแสง  อ าเภอบ้านตาขุน  จังหวัด      
สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84230 โทรศัพท์ -    website : www.btkh.ac.th  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

การเปิดสอน 
 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 
เขตพื้นที่บริการ     

ต าบลพะแสง หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 7, และ 9 
 

ข้อมูลด้านผู้บริหาร      
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

  นายจรัญ  ทองปัสโนว์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นตาขุน ตั้งแต่ วันที่  26  ธนัวาคม 2559  - 
ปัจจุบัน 
 

ประวัติโรงเรียนบ้านตาขุน 
 โรงเรียนบ้านตาขุน ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2482  โดยนายช้อย  เกตุแทน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบล
พะแสง เป็นหัวหน้าร่วมกับราษฎรช่วยกันปลูกสร้าง  นายแปลง ธรรมา ศึกษาธิการอ าเภอได้ท าการ
เปิดป้ายให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลต าบลพะแสง 2 (บ้านตาขุน)และได้เปลี่ยนชื่อใหม่ตามชื่อหมู่บ้าน
เป็นโรงเรียนบ้านตาขุน  ต่อมา พ.ศ. 2499 พระเวียน เขมโก นายสวาสดิ์  อินทรักษ์ ครูใหญ่โรงเรียน
บ้านตาขุน นายพงษ์ ทองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านตาขุน ได้ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎร ได้
วางโครงการจัดหาไม้ และเงินปลูกสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นตามแบบ 002  กรมสามัญศึกษา ขนาด
ของอาคารเรียนกว้าง 7 เมตร ยาว 27 เมตร จนแล้วเสร็จ และเปิดใช้เมื่อ พ.ศ. 2521 ได้เปิดขยายชั้น
เรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และในปีถัดมาได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  

 พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนขึ้นอีก 1 หลัง จ านวน 3 ห้องเรียน ตามแบบ 
ป. 1 ข ใต้ถุนสูง ส าหรับอาคารประกอบมี บ้านพักครู 2 หลัง ส้วม 2 หลัง 4   ที่นั่ง โรงอาหารซึ่งต่อ
เติมปรับปรุงจากอาคาร 1 ห้องเรียน เป็นโรงอาหารกึ่งถาวร ปัจจุบันจัดเป็นอาคารสอน ตั้งแต่ อนุบาล 
1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
     เดือนกันยายน 2532  นายสมศักดิ์  ทวีราษฎร์ ได้รับค าสั่งย้ายให้ไปด ารงต าแหน่งครูใหญ่
โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์  นายสัญญา  ใจใส่ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่ง
โรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม พ.ศ. 2532  -  30  กันยายน  2558 
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 พ.ศ. 2549  รับงบบริจาคสร้างอาคารอเนกประสงค์สุทธิเกตุ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
ด้วยความร่วมมือของนักศึกษา 
    พ.ศ. 2554  รับงบบริจาคสร้างอาคารห้องสมุดจากกองทุนพ้ืนที่โดยรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชป
ระภา  เป็นจ านวนเงิน  340,000 บาท  และชมรมวิ่งเพ่ือสุขภาพจังหวัด                              สุ
ราษฎร์ธานี  เป็นจ านวนเงิน 100,000  บาท 
 พ.ศ. 2556  รับงบบริจาคสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน จากคณะครู เป็นจ านวนเงิน 
60,000  บาท   
 พ.ศ. 2558  รับงบบริจาคสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน จากองค์การบริหารส่วนต าบล
พะแสง  เป็นจ านวนเงิน 290,000  บาท รับงบประมาณปีงบ 2558 จ านวน 150,000 บาท กับ
งบประมาณปีงบ 2559 จ านวน 473,800 บาท  รวม 623,800 บาท ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ข ใต้
ถุนสูง โดยชั้นบน ซ่อมเปลี่ยนไม้คร่าว ฝา และประตู 5 บาน พร้อมทาสี ชั้นล่าง ฉาบผนัง ปรับพื้นให้
สูงพร้อมปูกระเบื้อง เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ซ่อมแซมฝ้าเพดาน พร้อมทาสี จ านวน 3 ห้องเรียน 
 พ.ศ. 2559 รับงบประมาณ ปีงบ 2559 ซ่อมแซมบ้านพักครู สปช 301/26 จ านวน 200,000 
บาท ติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบไฟฟ้า จ านวน 651,750 บาท และรับงบประมาณปี
งบ 2560 ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 103/26 โดยเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ซ่อมฝ้าเพดาน เปลี่ยน
หน้าต่างเป็นกระจกขอบอลูมิเนียม และทาสี 3 ห้องเรียน จ านวน 400,000 บาท 
 พ.ศ. 2561 รับงบบริจาคจากชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานี ก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ า จ านวน 
150,000 บาท ได้รับบริจาคเครื่องกรองน้ าเก่าจาก หมู่ที่ 9 ต.พะแสง อ.บ้านตาขุน 
 พ.ศ. 2562 รับงบประมาณปีงบ 2562 จากกองทุนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา 300,000 
บาท และจากปีงบ 2563 จ านวน 300,000 บาท ปรับปรุงโรงอาหาร 
 โรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน โดยปลูกต้นไม้บริเวณหน้าโรงเรียน และน าเทคโนโลยี
ระบบ ICT มาช่วยในการเรียนการสอนให้ทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ มีโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ทุก
ห้องเรยีน มีอาคารห้องสมุด มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ  ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นให้โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู และ
ชุมชนร่วมกันจัดการศึกษา 

ได้รับป้ายแสดงถึงการเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล ปัจจุบันโรงเรียนบ้านตาขุนเปิดท า                
การสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนจ านวน 181  คน ผู้บริหาร 1  คน               
ครูประจ าการจ านวน  9  คน ครูอัตราจ้าง 3  คน ช่างปูนชั้น 4  จ านวน 1 คน ครูธุรการ 1  คน   
รวมบุคลากรทางการศึกษาและครู  15  คน (ข้อมูล 1 ตุลาคม 2562) 
 

ข้อมูลนักเรียน 
  ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน  ข้อมูลปีการศึกษา  2562                                     
(10  มิถุนายน 2562)   ดังนี้ 

1.   จ านวนนักเรียนในเขตบริการทั้งหมด  100  คน 
2.   จ านวนนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการและต่างจังหวัด  81  คน 
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จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน (ข้อมูล 10 มิ.ย. 2562) 

 

หมายเหตุ 
 อัตราส่วน จ านวนครู  :  จ านวนนักเรียน 
 ระดับประถม         1   :   14 
 จ านวนครูสายผู้สอนทั้งหมด               12 คน (รวมอัตราจ้างด้วย) 

จ านวนครูที่สอนระดับอนุบาล              2 คน 
จ านวนครูที่สอนระดับประถม             10 คน 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ                           -    คน 

 

จ านวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 

รายการ จ านวน (คน) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด (นร. ทั้งหมด  181  คน) 

1.  นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 27 14.92 
2.  นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - - 
3.  นักเรียนปัญญาเลิศ - - 
4.  นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น 
     พิเศษ  ( ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ ) 

30 16.57 

5. นักเรียนตกซ้ าชั้น 2 1.10 
6. นักเรียนต่างด้าว 5 2.76 

รวม  64 35.36 
 

ชั้น จ านวนห้อง 
จ านวนนักเรียน(คน) 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 1 0 2 2 
อนุบาล 2 1 8 8 16 
อนุบาล 3 1 13 6 19 

รวมระดับอนุบาล 3 21 16 37 
ป.1 1 17 10 27 
ป.2 1 11 11 22 
ป.3 1 11 10 21 
ป.4 1 16 17 33 
ป.5 1 8 12 20 
ป.6 1 9 12 21 

รวมระดับประถม 6 72 72 144 
รวมทั้งหมด 9 93 88 181 
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ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

อา
ยุต

ัว 
(ป

ี) 

อา
ยุร

าช
กา

ร 
(ป

ี) 
ต า

แห
น่ง

/ว
ิทย

ฐา
นะ

 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ า
นว

นค
รั้ง

/ว
ัน 

ที่ไ
ด้ 

รับ
กา

รพ
ัฒ

นา
ใน

รอ
บป

ี 

1 นายจรัญ ทองปัสโนว์ 54 25 
ครู 

คศ.3 
ค.ม. 

บริหาร
ศึกษา 

- 58 

2 นายรัชชา  มุสิก 56 36 
ครู 

คศ.2 
กศ.บ. 

เทคโน 
โลยี  

ป.4 บางสาระ 96 

3 นางศรัณยา เพชรชู 54 31 
ครู 

คศ.3 
กศ.บ. ประถม ป.5 บางสาระ 112 

4 นางสุวัจนา เพชรานันท์ 53 25 
ครู 

คศ.3 
ค.บ. 

นาฏ 
ศิลป์ 

ป.6 บางสาระ 85 

5 นายด ารงศักดิ์  รจนา 59 32 
ครู 

คศ.2 
ค.บ. 

คณิต 
ศาสตร์ 

ป.3 บางสาระ 8 

6 นางอัจฉราวรรณ  พัฒแทน 29 3 
ครู 

คศ.1 
ค.บ. 

ภาษา 
ไทย 

ป.1 สาระ
ภาษาไทย 

102 

7 นางทิพวรรณ  ทองชิต 59 29 
ครู 

คศ.3 
กศ.
ม.. 

ประถม
ศึกษา 

ป.2 บางสาระ 124 

8 นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร ์ 36 2 
คร ู

คศ.1 
ค.บ. ปฐมวัย อ.1 – อ.2 102 

9 นางสาวสกุณา นวนทอง 28 1 
ครู

ผู้ช่วย 
ค.บ. 

ภาษา 
อังกฤษ 

ป.1-ป.6 102 
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ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

อา
ยุต

ัว 
(ป

ี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 
จ้าง

ด้วยเงิน 

จ านวน
ครั้ง/วัน
ในการ
พัฒนา 

1 นางสาวพนารัตน์ นวลมุสิก 36 ม.6 - ครูพ่ีเลี้ยง อ. บริจาค 20 
2. นางสาวสุดารัตน์ ทองถึง 29 ค.บ. วิทยาศาสตร์ ป.๑-ป.๖ สพฐ. 20 
3. นางสาวขนิดา กุลฤทธิ์ 37 ค.บ. คอมพิวเตอร์ ครูธุรการ สพฐ 20 
 
จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด(ไม่รวมครูพี่เลี้ยง)  9   คน 
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 4 คน       คิดเป็นร้อยละ 44.44 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 5 คน คิดเป็นร้อยละ  55.56 
(ครูทั้งหมด  หมายถึง  ครูปฏิบัติการสอนทั้งที่เป็นครูประจ าการ และครูอัตราจ้าง  
 

จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์ 

ประเภท
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษา อายุเฉลี่ย 
ประสบการณ์ใน

ต าแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

 
ป.
ตรี 

สูง
กว่า 
ป.
ตรี 

น้อย
กว่า 
30 
ปี 

31-
50ปี 

51 
ปีขึ้น
ไป 

น้อย
กว่า 
10 
ปี 

11-
20 
ปี 

21 
ปี 
ขึ้น
ไป 

ผู้บริหาร 1 - - - 1 - - 1 - - 1 
ครูประจ าการ 2 6 - 7 1 2 1 5 3 - 5 
ครูอัตราจ้าง - 2 1 1 - 1 1 - 2 - - 
นักการ/ภารโรง 1 - 1 - - - - 1 - - 1 
อ่ืน ๆ (ธุรการ) - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 

รวม 4 9 2 9 2 3 3 7 6 0 7 
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จ าแนกตามสาขาวิชาเอก 

สาขาวิชาเอก จ านวน (คน) 

ภาษาไทย 1 
คณิตศาสตร์ 1 
วิทยาศาสตร์ 1 
คอมพิวเตอร์ 1 
ภาษาอังกฤษ 1 
การประถมศึกษา 2 
นาฏศิลป์ 1 
ปฐมวัย 1 
อ่ืนๆ...................................... 3 

รวม 12 
 

จ าแนกตามวิทยฐานะ (ไม่รวมครูอัตราจ้าง) 

วิทยฐานะ จ านวน (คน ) 

ยังไม่มีวิทยฐานะ 1 
ปฏิบัติการ 2 
ช านาญการ 2 
ช านาญการพิเศษ 4 
เชี่ยวชาญ - 
เชี่ยวชาญพิเศษ - 

รวม 9 
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แผนที่การเดินทางมาโรงเรียน 

แผนที่โรงเรียนบ้านตาขุน 

 

 

 

  

 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
                       
           
     

           
           
           
           
     
 

ถนนสุราษฎร์ – ตะกั่วป่า เลี้ยวขวาเข้าถนนเขื่อนรัชชประภา  

 

 

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.บา้นตา

ขนุ 

สะพานพุมด

วง 

ถน
นเ
ขื่อ

นรั
ชช

ปร
ะภ

า 
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อาคารสถานที่ 
 1. เนื้อที่จ านวน ทั้งหมด       5   ไร่   47 ตารางวา 
 2. อาคารเรียนรวม  3  หลัง      

3. อาคารอเนกประสงค์ สุทธิเกตุ 
4. อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) 
5. จ านวนสนามกีฬา   2    สนาม  ได้แก่  สนามฟุตบอล  และสนามวอลเลย์บอล 
6. บ้านพักครูชั้นเดียวยกพ้ืนสูง   จ านวน    1    หลัง      
7. ห้องส้วม  จ านวน   2   หลัง   จ านวน   8  ห้อง 
8. อาคารห้องสมุด  จ านวน  1  หลัง 
9. จ านวนห้องเรียนทั้งหมด    9   ห้องเรียน  แบ่งเป็น 

ชั้นเรียนอนุบาล        จ านวน    3      ห้อง 
ชั้นประถมศึกษา       จ านวน    6      ห้อง 

 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็นสวนยางพารา มีลักษณะเป็นที่ราบ ติดแม่น้ าพุมดวง 

สถานที่ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่อาคารพาณิชย์ และสถานที่ราชการ เช่น ห้องสมุดประชาชน
อ าเภอบ้านตาขุน องค์การบริหารส่วนต าบลพะแสง อาชีพหลักของชุมชน คือ ท าสวนยางพารา นับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานประเพณีวันสารทเดือนสิบ วัน
ผลไม้ และประเพณีตามวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 จ านวนครัวเรือน/ประชากรในเขตบริการดังนี้ 
  หมู่ที่  1  จ านวน   475/818 
   หมู่ที่  2  จ านวน   60/172    
   หมู่ที่  3  จ านวน    83/317 
   หมู่ที่  4  จ านวน   114/377 
   หมู่ที่  7  จ านวน    73/192 
   หมู่ที่  9  จ านวน   232/376 
 จ านวนประมาณโดยประมาณ  2,252  คน 

2.  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ ท าสวน
ยางพารา รับจ้างกรีดยาง งานรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้
โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 37,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 2 คน 
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3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

โอกาส ข้อจ ากัด 

เนื่องจากโรงเรียนบ้านตาขุน อยู่ใกล้วัดตาขุน ท าให้
นักเรียนได้ไปร่วมกิจกรรทางศาสนาบ่อยครั้ง อยู่ใกล้
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เช่นแม่น้ าพุมดวง อยู่ใกล้
แหล่งประกอบการ เช่นโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง  อยู่
ใกล้สถานที่ราชการหลายแห่ง รวมทั้งตลาด ธนาคาร 
ฯลฯ ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน
สภาพจริงได้มากโรงเรียนได้รับการช่วยเหลือจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลพะแสง เป็นเงิน
อุดหนุนอาหารกลางวันและนมโรงเรียน งบ
สนับสนุนด้านกีฬา ของโรงเรียน และอ่ืนๆ  
1.ด้านกระบวนการ 
   1.1 การบริหารจัดการ 
- ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  การท างาน ใช้หลักการ 
  บริหารแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน  
- บริหารโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 
- มีการประชุมวางแผนการท างานร่วมกันอย่าง 
  สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
- การมอบหมายงานบุคลากรเน้นตามหลัก 
  ความรู้ความสามารถ 
- มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็น 
  ระบบชัดเจนทั้งสี่ด้าน 
   1.2 การจัดการเรียนการสอน 
- ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรจัดกิจกรรม 

ปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุน ส่วนใหญ่มีฐานะ
ปานกลาง สืบเนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องที่ดินท ากินมี
น้อย  และมีราคาสูงท าให้ไม่มีอ านาจในการซื้อ และ 
ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนมีอาชีพรับจ้างท าให้ต้อง
ย้ายสถานที่ท างานบ่อย ๆ   ส่งผลให้ต้องย้ายบุตรหลาน
ไปหาที่เรียนใหม่ด้วย และส่งผลให้ฐานะทางการเงิน 
ไม่ดี 
 
 
 
1.ด้านกระบวนการ 
   1.1 การบริหารจัดการ 
ผู้บริหาร 
- ครูมีภาระงานนอกเหนืองานสอนมาก 
- การน าผลการทดสอบระดับชาติในปีที่ผ่านมา 
   เท่าที่ควรร่วมกันวิเคราะห์แต่ขาดการด าเนินการ 
   อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งการก าหนด 
   แนวทางในการแก้ไขท่ีไม่ชัดเจน ไม่ได้ 
   ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ทุกขั้นตอน 
 
 
 
1.2 การจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนการ 
  จัดการเรียนรู้ 
- การวัดและประเมินผลไม่เป็นไปตามสภาพจริง 
- ไม่ได้น าผลการวัดและประเมินผลมาพัฒนาการ 

 

แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.  ห้องสมุดมีขนาด 60 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 900 เล่ม การสืบค้นหนังสือ

การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด
ในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 45 คนต่อวัน  
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2.  ห้องคอมพิวเตอร์ 
 -  ใช้เพือ่การเรียนการสอน   จ านวน 25   เครื่อง 
 -  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ      จ านวน 5      เครื่อง   
จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย  100 คน/วัน 
 

3.   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.ห้องสมุด 
2.อาคารอเนกประสงค์ 
3.โรงอาหาร 
4.ห้องประชาธิปไตย 
5.ห้องคอมพิวเตอร์ 
6.สนามเด็กเล่น 
7.สนามฟุตบอล 
9. สหกรณ์โรงเรียน 

350 
100 
200 
15 
100 
200 
200 
150 

  

 4.  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. วัดตาขุน 
2. โรงพยาบาลบ้านตาขุน 
3.ตลาดตาขุน 
4.เขื่อนรัชชประภา 
5.อบต.พะแสง 

10 
7 
20 
4 
3 

 

5.  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน จ านวน 8 คน ดังนี้ 
   5.1  นางนฤมมล  ศรีค า ให้ความรู้เรื่อง การตรวจสุขภาพตนเองสถิติการให้ความรู้
ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 10 ครั้ง/ปี 

5.2 เจ้าหน้าที่ต ารวจ จาก สภ.อ.บ้านตาขุน ภูมิปัญญาด้านการป้องกันการแพร่ 
ระบาดของสารเสพติดในสถานศึกษา จ านวน 20   ครั้ง/ปี 

5.3 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านตาขุนให้ความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองจากการ 
ติดเชื้อจากโรคระบาดต่างๆ และการดูแลสุขอนามัยของตนเอง   จ านวน 2 ครั้ง/ปี 

5.4  เจ้าหน้าที่อนามัยจากโรงพยาบาลชุมชนต าบลพะแสง  ให้บริการด้านการ 
ดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียน การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง สุขภาพช่องฟัน สายตา และวัคซีนป้องกันโรค
ต่างๆ จ านวน 6 ครั้ง/ปี 
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  5.5  สถาบันการศึกษาระดับมัธยม ทั้งของภาครัฐและเอกชน มาแนะแนวให้ความรู้ 
เรื่องการศึกษาต่อ จ านวน 2  ครั้ง/ปี 
 

ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านตาขุน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 160 160 160 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
     และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ภูมศิาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ 

80 
 
 
 

40 
 
 

40 

80 
 
 
 

40 
 
 

40 

120 
 
 
 

80 
 
 

40 

120 
 
 
 

80 
 
 

40 

120 
 
 
 

80 
 
 

40 

120 
 
 
 

80 
 
 

40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 200 200 200 80 80 80 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพิ่มเติม       
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
 กิจกรรมนักเรียน       
    - ลูกเสือ เนตรนารี  40 40 40 40 40 40 
    - ชุมนุม/ ชมรม 30 30 30 30 30 30 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและฯ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาทั้งหมด 
ตามที่หลักสูตรก าหนด 

1,000 ช่ัวโมง/ปี 
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สรุปแผนงานโครงการที่ด าเนินการประสบความส าเร็จในปีท่ีผ่านมา 
 

ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัย           
- กิจกรรมแข่งขัน 
  ทักษะทางวิชาการ                
- กิจกรรมบ้าน 
  นักวิทยาศาสตร์น้อย     
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย    
- กิจกรรมหนูน้อย 
  รักการออม                        
- กิจกรรมห้องเรียน 
  แสนสวย                        
- กิจกรรม 
  พัฒนา/ปรับปรุง   
  สื่อการเรียนรู้ 
 

 
 
- นักเรียนปฐมวัยได้ 
  ร่วมการแข่งขันทักษะ 
  ทางวิชาการและ 
  ได้รับเกียรติบัตร 
- นักเรียนปฐมวัยได้ 
  ศึกษาดูงานจาก 
  แหล่งเรียนรู้จริง 
- นักเรียนได้ศึกษา 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  และศึกษาดูงาน 
- นักเรียนปฐมวัยได้รับ 
  การส่งเสริม 
  พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  
  ตามหลักสูตร 
 

 
 
- ส่งนักเรียนเข้า 
  แข่งขันทักษะทาง 
  วิชาการ 
- นักเรียนไป 
  ทัศนศึกษา 
- นักเรียนได้เรียนรู้และ 
  ร่วมประเพณี 
  ในท้องถิ่น 
- ครูผู้สอนมีความรู้ 
  ความเข้าใจในการ 
  จัดการศึกษา  
  ระดับปฐมวัย 

 
 
- ร้อยละ 60  
  ของนักเรียนได้เข้า 
  ร่วมกิจกรรมและ 
  ได้รับเกียรติบัตร 
- ร้อยละ 90 ของ 
  นักเรียนได้รับความรู้ 
  ความเข้าใจจาก 
  แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
- ร้อยละ 95  
  ของนักเรียนเข้าร่วม 
  กิจกรรมการออม 
- ร้อยละ 100  
  ของนักเรียนมีผลงาน 

2. โครงการส่งเสริม
สุขภาพหนูน้อย             
- กิจกรรมหนูน้อยวัยใส 
  ใส่ใจสุขภาพ                 
- กิจกรรมกีฬาหนูน้อย   
- กิจกรรมหนูน้อย 
  วิถีพุทธ                              
- กิจกรรมร้องเล่น 
  เต้นร า 

 
 
- นักเรียนปฐมวัยมี 
  สุขภาพกายท่ีแข็งแรง  
  มีสุขภาพจิตที่ดี 
- นักเรียนปฐมวัยรู้จัก 
  รักษาสุขอนามัยและ 
  สุขภาพของตนเอง 
-.นักเรียนปฐมวัย 
  สามารถออกก าลัง 
  กายหรือเล่นกีฬาที่ 
  เหมาะสมได้ด้วย 
  ตัวเอง 
 

 
 
- นักเรียนฝึกนั่งสมาธิ 
  ตอนเช้าก่อนเข้า 
  ห้องเรียน 
- นักเรียนได้ออกก าลัง 
  กายก่อนเริ่มท า 
  กิจกรรมในห้องเรียน 

 
 
- ร้อยละ 100  
  ของนักเรียนได้เข้า 
  ร่วมกิจกรรม 
  ออกก าลังกาย 
  และฝึกสมาธิ 
- ร้อยละ 90  
  ของนักเรียนได้รับ 
  ความรู้ความเข้าใจ 
  เรื่องการดูแลสุขภาพ 
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ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

3. โครงการห้องเรียน
น่าอยู่ 
- กิจกรรม 
  ห้องเรียนแสนสวย 
- กิจกรรม 
  สื่อน้อยร้อยใจ 

 
 
- เพ่ือให้ห้องเรียนเอ้ือ 
  ต่อการจัดการเรียน 
  การสอน 
- เพ่ือให้มีสื่อใช้ 
  ประกอบการจัด 
  การเรียนการสอน 
  ที่เหมาะสมกับวัย 

 
 
- ครูนักเรียนร่วมกัน 
  จัดห้องเรียน 
- ครูมีการผลิตสื่อ 
  การเรียนการสอน 

 
 
- ร้อยละ 80  
  ของห้องเรียน 
  มีบรรยากาศเอ้ือต่อ 
  การจัดการเรียน 
  การสอนและ 
  ปลอดภัยส าหรับ 
  นักเรียน 
- ร้อยละ 80 ของครู 
  มีสื่อประกอบการ 
  จัดการเรียนการสอน 
 

4. โครงการส่งเสริมให้
ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัด
ประสบการณ์ 
- กิจกรรม 
  พัฒนาบุคลากร 
- กิจกรรม 
  พัฒนาปรับปรุงสื่อ 

 
 
 
 
- เพ่ือให้ครูได้รับพัฒนา 
  อย่างมีศักยภาพ 
- เพ่ือให้ครูมีความรู้ใน 
  การพัฒนาสร้างสรรค์ 
  สื่อการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
- ครูได้รับการพัฒนา 
  ทางวิชาการและ 
  พัฒนาความรู้ 
  ในการผลิตสื่อ 

 
 
 
 
- ร้อยละ 80 ของครู 
  ได้เข้าร่วมพัฒนา 
  ทางวิชาการจาก 
  หน่วยงานที่จัดอบรม 

5. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 
- กิจกรรมพัฒนาการ 
  อ่านออกเขียนได้ 
  อ่านเขียนคล่อง 
- กิจกรรมคณิตคิดสนุก 
- กิจกรรม  
  English is fun 

 
 
 
- นักเรียนมีทักษะ 
  การอ่านและการคิด 
  ค านวณได้ตามเกณฑ์ 
  ที่สถานศึกษาก าหนด 
- นักเรียนมีทักษะการ 
  สื่อสารได้ตามเกณฑ์ 
  ที่สถานศึกษาก าหนด 

 
 
 
- จัดกิจกรรมส่งเสริม 
  อ่านออก เขียนได้  
  การคิดค านวณ  
  และการสื่อสาร 
  ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
- ร้อยละ 100  
  ของนักเรียน 
  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
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ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

6. โครงการ One 
Student One  
Product 
- สร้างชิ้นงานนักเรียน 

 
 
 
- ให้ผู้เรียนได้มีผลงาน  
  1 คน/1 ชิ้น ในการ 
  พัฒนาด้านการคิด 
  สร้างสรรค์  วิเคราะห์ 
 

 
 
 
- นักเรียนมีผลงานที่ 
  ตนเองสนใจ  
  1 ชิ้นงาน/ 
  ปีการศึกษา 

 
 
 
- ร้อยละ 100   
  ของนักเรียนมีผลงาน 
  เป็นของตนเอง 

7. ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
- แข่งขันทักษะทาง 
  วิชาการ 
- ศึกษาจากแหล่ง 
  เรียนรู้ภายนอก 
- ค่ายวิชาการ 
- คลังข้อสอบ 

 
 
 
 
- เพ่ือส่งเสริมการ 
  เรียนรู้จากแหล่ง 
  เรียนรู้ภายใน 
  และภายนอก 
- เพ่ือยกระดับ 
  ผลสัมฤทธิ์ ทางการ 
  เรียนของนักเรียนให้ 
  สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 
- เพ่ือพัฒนาครูให้มี 
  ความรู้ความสามารถ 
  ในการจัดท า 
  แบบทดสอบ ตาม 
  มาตรฐานการเรียนรู้  
  ทุกกลุ่มสาระ 
  ทางการเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- ส่งนักเรียนเข้าร่วม 
  แข่งขันทักษะ 
  ทางวิชาการ 
- นักเรียนศึกษาเรียนรู้ 
  นอกสถานที่จริง 
- นักเรียนท า 
  แบบทดสอบ 
  ที่หลากหลาย 
- จัดกิจกรรม  
  การเรียนรู้ที่เป็นการ 
  วิเคราะห์ 
- จัดกิจกรรมค่าย 
  วิชาการอย่างน้อย 
  ปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
- ร้อยละ 70  
  ของผู้เรียนได้รับ 
  เกียรติบัตร 
- ร้อยละ 90  
  ของผู้เรียนได้ศึกษา 
  เรียนรู้จากแหล่ง 
  เรียนรู้ภายนอก 
- ร้อยละ 90  
  ของผู้เรียน 
  มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
- ร้อยละ 100   
  ของนักเรียนได้เข้า 
  ร่วมกิจกรรม 
  ค่ายวิชาการ 
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ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

8. โครงการพิชิต NT 
/ O-NET 
- กิจกรรมสอนเสริม 

 
 
- เพ่ือเตรียมความ 
  พร้อมและยกระดับ 
  ผลการเรียนของ 
  นักเรียนชั้น 
  ประถมศึกษาปีที่ 3  
  และ ปีที่ 6 
 

 
 
- สอนเสริมเพ่ิมเติม 
  ให้กับนักเรียนชั้น 
  ประถมศึกษาปีที่ 3 
  และ ปีที่ 6 

 
 
- ร้อยละ100  
  ของผู้เรียน 
  มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

9. ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ 
- ออมทรัพย์ 
- ส่งเสริมค่านิยมหลัก 
  12 ประการ 
- โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
- เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก 
  อดออม รู้จักวางแผน 
  ในการจ่ายเงิน 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมี 
  คุณธรรม จริยธรรม 
  และมีความซื่อสัตย์ 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ 
  รบัผิดชอบ 
  กล้าแสดงออก  
  มีคุณธรรมจริยธรรม  
  มีความรับผิดชอบ 
  และปฏิบัติตาม 
  หลักธรรมเบื้องต้น 
  ของศาสนาที่ตน 
  นับถือ 
- เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ 
  การพัฒนา 
  ด้านคุณธรรม 
  จริยธรรม 
   
 

 
 
 
- ผู้เรียนเข้าร่วม 
  โครงการรู้จักวางแผน 
  ด้านการนเงินและ 
  มีเงนิออมเป็น 
  ค่าใช้จ่ายใน 
  การศึกษา 
- วางแผนค่าใช้จ่าย 
  มีความรับผิดชอบ 
- ร่วมกิจกรรมตาม 
  ค่านิยมหลัก  
  12 ประการ 
- นั่งสมาธิตอนเช้า 
  ก่อนเข้าเรียน 
- พระมาอบรมสั่งสอน 
  ทุกวันศุกร์ 

 
 
 
- ร้อยละ 80  
  ของผู้เรียนมีเงินออม 
- ร้อยละ 80  
  ของผู้เรียนมีคุณธรรม 
  จริยธรรมตามค่านิยม 
  หลัก 12 ประการ 
- ร้อยละ 80  
  ของผู้เรียนมีคุณธรรม 
  จริยธรรมและปฏิบัติ 
  ตนตามหลักธรรม 
  เบื้องต้นของศาสนา 
  ที่ตนนับถือ 
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แผนปฏิบติัการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563      โรงเรียนบา้นตาขนุ  www.btkh.ac.th 
 

                                                

ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

10. โครงการสัญญา
การอ่านประสาน
ผู้ปกครอง 
- นักเรียนอ่าน 
  ผู้ปกครองฟัง 

 
 
 
- เพ่ือแก้ไขปัญหาการ 
  อ่าน/ส่งเสริม 
  พัฒนาการอ่านของ 
  นักเรียนโดย 
  ให้ผู้ปกครองได้มี 
  ส่วนร่วม 
 

 
 
 
- ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
  ในการอ่าน 
  ของนักเรียน 
  โดยนักเรียนอ่าน  
  ผู้ปกครองฟัง 

 
 
 
- ร้อยละ 80  
  ของผู้ปกครองและ 
  นักเรียนท ากิจกรรม 
  ร่วมกัน 

11.โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่อง 
- คัดกรอง 
- วางแผนจัดการเรียน 
  การสอน 

 
 
 
 
- เพ่ือครูผู้สอนได้คัด 
  กรองนักเรียนที่มี 
  ความบกพร่องและ 
  ได้จัดการเรียน 
  การสอนทีเ่หมาะสม 
  ต่อเด็กท่ีมีความพิเศษ 
  ได้อย่างมี 
  ประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
- ครูใช้แบบคัดกรอง 
  เด็กพิเศษ 

 
 
 
 
- ร้อยละ 90 ของครู 
  จัดการเรียนการสอน 
  ให้นักเรียนที่พิเศษ 
  เหมาะสมกับปัญหา 
  และความสามารถ 
  ของเด็ก 

12. โครงการแนะแนว
ศึกษาต่อ 
- แนะแนว 

 
 
- เพ่ือนักเรียนได้รับ 
  การช่วยเหลือดูแลใน 
  การศึกษาต่อ /อาชีพ 

 
 
- นักเรียนชั้น 
  ประถมศึกษาปี่ที่ 6  
  ได้รับการแนะแนว 
  และปัจฉิมนิเทศ 

 
 
- ร้อยละ 100  ของ 
  นักเรียนชั้น 
  ประถมศึกษาปี่ที่ 6  
  ได้รับการแนะแนว 
  และปัจฉิมนิเทศ 
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ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

13. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- การจัดการเรียน 
  การสอนแบบ  
  Active Learning 

 
 
 
- ครูเข้าใจเกี่ยวกับ 
  กระบวนการเรียน 
  การสอนแบบ  
  Active Learning  
  แล้วน าความรู้ไป 
  ประยุกต์ใช้ในการ 
  จัดการเรียนการสอน 
 

 
 
 
- จัดกระบวนการเรียน 
  การสอนแบบ 
  Active Learning 

 
 
 
- ร้อยละ 80  
  ของผู้เรียนได้รับการ 
  เรียนรู้แบบ  
  Active Learning 

14. ส่งเสริมสมรรภาพ
กายและสุนทรียภาพ
ผู้เรียน 
- สุขกายสบายชีวี 
- สายใยรักครอบครัว 
  อบอุ่น 
- ส่งเสริมคนด ี
  ศรีโคกหมอ 

 
 
 
- ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
  และสุขภาพจิตที่ดี 
- ผู้เรียนท างานเต็ม 
  ความสามารถและ 
  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
- ผู้เรียนมีความเป็น 
  เลิศทางด้านกีฬา 

 
 
 
- ออกก าลังกายเพ่ือ 
  สุขภาพ 
- รณรงค์ป้องกัน 
  ไข้เลือดออก 
- ทันตสุขภาพ 
- ผู้เรียนท างานตาม 
  เขตรับผิดชอบ 
- รับประทานอาหาร 
  กลางวันเป็น 
  ครอบครัว 
- นักเรียนร่วมแข่งขัน 
  กีฬาในระดับอ าเภอ 
  และจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- นักเรียนร้อยละ 90  
  มีสุขภาพแข็งแรง 
- นักเรียนร้อยละ 100 
  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
- นักเรียนร้อยละ 70  
  ได้รับคัดเลือกเป็น 
  นักกีฬา 
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ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

15. โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
- การเยี่ยมบ้าน 
- กิจกรรมการดูแลเด็ก
พิเศษ 
 

 
 
 
- ผู้เรียนได้รับการดูแล 
  ช่วยเหลือ/ส่งเสริม 
  พัฒนาศักยภาพให้ 
  สมบูรณ์อย่างท่ัวถึง 
  และเป็นระบบ 
- สร้างความเข้าใจอันดี 
  ระหว่างครูผู้ปกครอง 
  และนักเรียน 
 

 
 
 
- ให้การแนะแนว 
- การเยี่ยมบ้าน 
- จัดหาทุน 

 
 
 
- ร้อยละ 100  
  ของผู้เรียนได้รับการ 
  ช่วยเหลือและ 
  การดูแล 
  การเยี่ยมบ้าน 

16. โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพครู 
- สวัสดิการเพื่อ 
  บุคลากร 
- ศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
  ครู/บุคลากรในด้าน 
  วิชาชีพ เพื่อเป็นการ 
  เสริมสร้างศักยภาพ 
  ในการท าปฏิบัติงาน 
  ตามระบบTEPE 
- เพ่ือสร้างขวัญและ 
  ก าลังใจให้แก่ 
  บุคลากรในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- ครู/บุคลากร 
  เข้ารับการอบรม 

 
 
 
 
- ร้อยละ100 ของครู 
  ได้เข้าร่วมอบรม 
  TEPE 
- ร้อยละ 100 ของครู 
  ได้รับสวัสดิการ 
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ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

17.โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 
- จัดซื้อเครื่อง 
  คอมพิวเตอร์ปรับปรุง 
  ระบบเครือข่าย 
- เช่าระบบ 
  อินเตอร์เน็ต 
- ปรับปรุง 
  ห้องปฏิบัติการ 
  คอมพิวเตอร์ 
 

 
 
 
 
- เพ่ือพัฒนาส่งเสริม 
  ศักยภาพด้าน ICT  
  ให้กับครู/นักเรียน 
  ในการจัดการเรียน 
  การสอนอย่างมี 
  ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
- เช่าระบบ 
  อินเตอร์เน็ต 
- ปรับปรุง 
  ห้องปฏิบัติการ 
  คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
- ร้อยละ 90 ของครู 
  และนักเรียนใช้ 
  คอมพิวเตอร์ 
  ในการจัดการเรียน 
  การสอน 

18. โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
- ประชุม 
- จัดท าแผน 

 
 
 
- เพ่ือบุคลากรได้มีส่วน 
  ร่วมในการจัดท า 
  แผนการปฏิบัติงาน 
  ประจ าปีอย่างมี 
  ประสิทธิภาพและเกิด 
  ประสิทธิผล 

 
 
 
- วางแผนการประชุม 
  จัดท าแผน 
- สรุปการปฏิบัติงานใน 
  ปีที่ผ่านมา 

 
 
 
- ร้อยละ 90  
  ของบุคลากรมีความ 
  เข้าใจในการจัดท า 
  แผนปฏิบัติงานและ 
  ด าเนินงานตาม 
  แผนปฏิบัติงาน 
- ร้อยละ 90   
  ของบุคลากร 
  สรุปแผนประจ าปี 
  งบประมาณ 
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ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

19. ระบบประกัน
คุณภาพภายในภายใน
สถานศึกษา 
- ประกันคุณภาพ 
  ภายใน 
- จัดระบบข้อมูล 
  สารสนเทศภายใน 
  โรงเรียน 
- ตรวจสอบประเมิน 
  คุณภาพภายในตาม 
  มาตรฐานการศึกษา 
- รายงานการประเมิน 
  คุณภาพภายใน 

 
 
 
- เพ่ือให้สถานศึกษามี 
  การก าหนดมาตรฐาน 
  การศึกษา 
- จัดท าและด าเนินการ 
  ตามแผนพัฒนาการ 
  จัดการศึกษาของ 
  สถานศึกษา 
- เพ่ือให้สถานศึกษา 
  จัดระบบข้อมูล 
  สารสนเทศและใช้ 
  สารสนเทศในการ 
  บริการจัดการเพื่อ 
  พัฒนาคุณภาพ 
  สถานศึกษา 
- สถานศึกษาได้ 
  ตรวจสอบการ 
  ประเมินคุณภาพ 
  ภายในสถานศึกษา 
  ตามท่ีก าหนด 
- เพ่ือให้สถานศึกษา 
  รายงานผลการ 
  ประกันคุณภาพต่อ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  เปิดเผยต่อ 
  สาธารณะชน 
 
 
 
 
 

 
 
 
- จัดท ามาตรฐาน 
  การศึกษาของ 
  สถานศึกษา 
- จัดท าและด าเนินการ 
  ตามแผน 
- จัดท าข้อมูลเป็น 
  ปัจจุบันถูกต้อง 
- ท าข้อมูลสารสนเทศ 
  มาใช้ในการบริหาร 
  จัดการ 
- ตรวจสอบ 
- ประเมิน 
- รวบรวมข้อมูล 
- จัดท าSAR 
- รายงานผล 

 
 
 
- ระดับคุณภาพ 
  ระดับ 3 
- โรงเรียนมีการจัดท า 
  ข้อมูลสารสนเทศที่ 
  ครบถ้วนสมบูรณ์เป็น 
  ปัจจุบันครอบคลุม 
  งานทั้ง4ด้าน 
- โรงเรียนได้มีการ 
  ตรวจสอบการ 
  ประเมินตาม 
  มาตรฐานตัวบ่งชี้ 
  ที่ก าหนด 
- สถานศึกษารายงาน 
  ผลการประกันต่อ 
  หน่วยงานและ 
  สาธารณะชน 
  ได้ถูกต้อง 
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ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

20. บริหารการเงิน
และงบประมาณ
ภายใน 
- จัดสรรงบประมาณใน 
  โรงเรียน 
- จัดซื้อ จัดจ้าง 
  ซ่อมแซมวัสดุ 
  ครุภัณฑ ์

 
 
 
- เพ่ือจัดท าแผน 
  สนับสนุนการบริหาร 
  งบประมาณของการ 
  ใช้เงินของโรงเรียนให้ 
  เกิดประโยชน์คุ้ม 
  ค่าสูงสุดต่อการจัด 
  กิจกรรมการเรียน 
  การสอนและการ 
  บริหารจัดการให้เกิด 
  ประสิทธิภาพ 
  ประสิทธิผลบรรล ุ
  เป้าหมายตาม 
  ที่ก าหนด 
- เพ่ือจัดซื้อ จัดจ้าง  
  ซ่อมแซมวัสดุ 
  ครุภัณฑ์ให้มีสภาพที่ 
  ดีปลอดภัยและมี 
  ความจ าเป็นในการ 
  พัฒนาการเรียนการ 
  สอนและพัฒนา 
  โรงเรียน 
 

 
 
 
- จัดท าแผนใช้ 
  งบประมาณ 
- เบิก-จ่ายเงินตามแผน 
- ท ารายงานการใช้เงิน 
- จัดท าระบบบัญชี 
  ต่างๆ 

 
 
 
- ร้อยละ 100 ของการ 
  จัดระบบบริหาร 
  การเงินเบิก-จ่าย 
  ด าเนินได้อย่างมี 
  ประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 90 ของครู 
   นักเรียน ผู้ปกครองมี 
  ความพึงพอใจในการ 
  จัดซื้อจัดจ้าง 
  ซ่อมแซมวัสดุ 
  ครุภัณฑ ์

21. โครงการจัด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้สู่
ห้องเรียนคุณภาพ 
- ปรับปรุง 
  สภาพแวดล้อมและ 
  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 
 
 
 
- เพ่ือปรับปรุง 
  สภาพแวดล้อม 
  ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
- จัดภูมิทัศน์ 
- ปลูกต้นไม้ 

 
 
 
 
- โรงเรียนมีสภาพ   
  แวดล้อมที่น่าอยู่ 
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ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

22. พัฒนาอาชีพ
พื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- เรียนรู้โดยใช้หลัก 
  เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
- เพ่ือต้องการศึกษา 
  กระบวนการพัฒนา 
  ตามแนวเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
 

 
 
 
 
- ศึกษาหาความรู้ 
- ฝึกปฏิบัติ 

 
 
 
 
- ร้อยละ 90  
  ของนักเรียนมีความรู้ 
  ความเข้าใจตามหลัก 
  เศรษฐกิจพอเพียง 

23.สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและ
วันส าคัญ 
- กิจกรรมวันส าคัญ 
  ในชาติ 
- กิจกรรมวันส าคัญ 
  ทางศาสนา 
- กิจกรรมวันปีใหม่ 

 
 
 
- ส่งเสริมให้นักเรียนได้ 
  เรียนรู้และเข้าใจใน 
  การสืบสานและ 
  เผยแพร่วัฒนธรรม 
  ในท้องถิ่น 
- นักเรียนได้เรียนรู้และ 
  มีส่วนร่วมในการ 
  สืบสานอนุรักษ์ 
  ประเพณีวัฒนธรรม 
  และวันส าคัญต่างๆ 

 
 
 
- จัดกิจกรรมวันแม่ 
- จัดกิจกรรมวัน 
  เข้าพรรษา 
- นักเรียนร่วมกิจกรรม 
  วันขึ้นปีใหม่ 
- แลกของขวัญ 
- แสดง,ร่ายร า 

 
 
 
- ร้อยละ 100  
  ของนักเรียนร่วม 
  กิจกรรมวันส าคัญ 
- ร้อยละ 80  
  ของนักเรียนรู้และ 
  เข้าใจวัฒนธรรม 
  ประเพณีท้องถิ่นของ 
  ตนและเกิดความ 
  ภูมิใจ 
- ร้อยละ100 
  ของนักเรียนร่วม 
  กิจกรรมวันปีใหม่ 
 

24.โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
- เลือกตั้ง 
  คณะกรรมการ 
  นักเรียน 

 
 
 
- เพ่ือให้นักเรียนมี 
  ความรู้ในกิจกรรม 
  ประชาธิปไตย 

 
 
 
- การเลือกตั้ง 
  คณะกรรมการ 
  นักเรียน 

 
 
 
- ร้อยละ 80  
  ของนักเรียนมีความรู้ 
  ความเข้าใจในระบอบ 
  ประชาธิปไตย 
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ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

25.โครงการกิจกรรม
เพื่อตอบสนอง
นโยบายจุดเน้นตาม
แนวทางปฏิรูป 
- ทดสอบพัฒนาการ 
  อ่านออกการเขียน 
  ภาษาไทย 

 
 
 
 
- เพ่ือโรงเรียนมีการจัด 
  การศึกษาได้อย่ามี 
  ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
- การทดสอบ 

 
 
 
 
- ร้อยละ 100  
  ของนักเรียนได้ท า 
  แบบทดสอบ 
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สถานภาพสถานศึกษา 

************************* 
 โรงเรียนบ้านตาขุน  เป็นสถาบันในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังนั้นโรงเรียนบ้านตาขุนจึงได้วิเคราะห์สภาพของ
โรงเรียนด้วย SWOT และน าข้อมูลที่ได้ไปก าหนดกลยุทธ์เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้าใจ มีความชัดเจนในการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู้ เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ มีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

บทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
บทบาทฝ่ายผู้บริหาร ครู 

อุทิศ ทุ่มเท และมีความรับผิดชอบในการท างาน ควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ครูต้องมีการใฝ่รู้
ใฝ่เรียน ประชาสัมพันธ์กิจการของโรงเรียนให้ชุมชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
บทบาทของผู้ปกครอง 

สนับสนุนในส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน สนับสนุนในด้าน
ทรัพยากรต่างๆ  
บทบาทกรรมการสถานศึกษา 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน สนับสนุนในด้านทรัพยากรต่างๆ มีส่วนในการ
ตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน 
 

ผลการวิเคราะห์ด้วยการท า SWOT 
ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก จุดแข็ง (Strengths) 
1. ปัจจัยด้านสังคม-วัฒนธรรม 
       1)  ประชากร และผู้ปกครอง เชื่อมั่น และให้การสนับสนุนโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

2) ประชากรส่วนใหญ่ในอ าเภอบ้านตาขุน ต าบลพะแสง ใช้หลักศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ 

3) ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดี และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4) ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม และประเพณีไทย แหล่งท่องเที่ยวในเขื่อนรัชชประภามีอย่าง

หลากหลาย 
   5) โรงเรียนได้รับรางวัลระดับทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัดติดต่อกันหลายปี 
   6) มีหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนให้ความร่วมมือที่เข้มแข็ง และหลากหลาย 

2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
1) โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอในการใช้งาน และให้นักเรียนเรียน 
2) โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ         

เทคโนโลยี 
3) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับการคอมพิวเตอร์มากมาย เพราะอยู่ใกล้ชุมชนใหญ่ 
4) โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการตลอดเวลา 
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3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
1)โรงเรียนได้น้อมน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 
2) ผู้ปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
3) ชุมชนพร้อมสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน 
4) การขยายตัวทางเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ

ทางเลือกในการประกอบาชีพของนักเรียนมากขึ้น 
5) ความต้องการของตลาดแรงงานเป็นตัวก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษา 

4. ปัจจัยด้านการเมือง และกฎหมาย 
1) การใช้งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน 
2) นักการเมืองในท้องถิ่นให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษา 
3) พ.ร.บ.การศึกษาก าหนดแนวทางและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 

อุปสรรค  จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. ปัจจัยด้านสังคม และวัฒนธรรม 

1) การกระจายตัวของวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม โดยผ่านสื่อต่างๆ ส่งผลต่อการเลียนแบบของ
นักเรียน 

2) ความจ าเป็นในการให้บริการหน่วยงานอื่นๆมีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน 
3) การประกอบอาชีพในชุมชนมีความเสี่ยงต่อพฤติกรรมของนักเรียน เช่นธุรกิจร้านค้า

บริการเกม อินเตอร์เน็ต การจ าหน่ายสารตั้งต้นของสารเสพติดเป็นต้น 
4) ปัญหาเรื่องความสะดวกในการเดินทาง ไป -มา ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ส่งผลให้

การจราจรติดขัดหน้าโรงเรียนในช่วงเช้า-เย็น 
5) ผู้ปกครองตามใจบุตรหลาน หรือเด็กในความปกครองมากเกินไปท าให้เกิดการสร้างนิสัยที่

ไม่ดีเช่น การน าโทรศัพท์ติดตามตัวมาโรงเรียน ใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยเป็นต้น 
6) สถาบันครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานส่งผลให้นักเรียนขาด

ความรับผิดชอบ และไม่กระตือรือร้น 
7) การแพร่ระบาดของสารเสพติดและอบายมุขในชุมชนมีผลต่อการเรียนของนักเรียน 
8) การย้ายถิ่นของผู้ปกครองท าให้นักเรียน เรียนไม่ต่อเนื่องส่งผลการเรียนตกต่ า 
9) ผู้ปกครองไม่ได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนในด้าน ความมีระเบียบวินัย ส่งผลให้นักเรียน

น าพฤติกรรมจากบ้านมาใช้ที่โรงเรียน 

ปัญหาด้านเทคโนโลยี 
1) เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้ไม่สามารถจัดหาหรือบริหารจัดการหรือน ามา

ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 
2) นักเรียนบางส่วนไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ที่เหมาะสมกับวัย 
3) ผู้ปกครองบางคนใช้เทคโนโลยีในด้านบันเทิง จนส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัว และปัญหา

สังคม 
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2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจท าให้ผู้ปกครองประสบปัญหาครอบครัวส่งผลกระทบต่อการเรียน

ของบุตรหลาน 
2) ผู้ปกครองบางคนมีอาชีพไม่ม่ันคง รายได้ไม่แน่นอน ส่งผลต่อการเรียนของเด็กในปกครอง 
3) สภาพอากาศมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ เช่นการท าสวนยางพารา 

ปัญหาด้านการเมือง และกฎหมาย 
1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับประเทศมีผลกระทบต่อนโยบายการบริหารงานใน

กระทรวงและส่งผลกระทบมาสู่โรงเรียน 
2) นโยบายขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของ สพฐ.

ท าให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
3) นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายใน

โรงเรียน 
4) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับบางกรณี มีข้อจ ากัด ท าให้ไม่คล่องตัวต่อการปฏิบัติงาน 

สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง (Strengths) 
1. ปัจจัยด้านโครงสร้าง 

1) โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
2) โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
3) โรงเรียนด าเนินการตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4) โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย และมีผลงานเชิง

ประจักษ์ 
5) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
2. ปัจจัยด้านผลผลิตและบริการ 

1) โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนการสอนให้แก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย พิเศษ ปกติ พิการ ด้อย
โอกาส 

2) หลักสูตรที่โรงเรียนใช้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 

3) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4) เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับพ้ืนฐานพัฒนาการ ความถนัด ความ

สนใจ และศักยภาพของผู้เรียน 
5) ผู้เรียนได้เรียนด้วยวิธีการเรียนที่หลากหลาย เช่นการค้นคว้า รายงาน การสร้างองค์ความรู้เป็น

ต้น 
6)  การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน ครอบคลุมทั้งด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
7) การจัดกิจกรรมของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
8) จัดกิจกรรมให้มีการพ่ึงตนเองรู้จักตนเอง และมีบุคลิกภาพที่ดี 
9) จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเอาตัวรอดจากสารเสพติด สิ่งมอมเมา โรคเอดส์เป็นต้น 
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3. ปัจจัยด้านบุคลากร 
1) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ตรงตามสาขาคิดเป็นร้อยละ 60 ส่งผลดีต่อการจัด

บุคคลเข้าสอน 
3) โรงเรียนมีกรรมการสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนทุก

กิจกรรม 
4) ครูมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5) ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการในการจัดการศึกษา 
6) ครูมีความรู้ความสามารถในการแสวงหาความรู้ วิจัย วิเคราะห์ แก้ปัญหา เพ่ือน ามา

พัฒนาการเรียนการสอน 

4. ปัจจัยด้านการเงิน 
1) โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และระดมทรัพยากร 
2) การใช้งบประมาณของทางโรงเรียนเป็นไปตามความต้องการของโรงเรียนและท้องถิ่น 
3) โรงเรียนมีความสามารถในการระดมทุนสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ เช่น อบจ. เป็นต้น 
5. ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ 

           1) โรงเรียนมีความพร้อมด้านสถานที่ 
           2) โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
           3) โรงเรียนมีความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยี และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
           4) โรงเรียนมีความสามารถในการจัดการ พัสดุมาใช้ได้ตามความต้องการ 
           5) สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่น ามาใช้มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม 

5. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
1) โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 
2) โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้จัดท าผลงานทางวิชาการ และวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน 
3) โรงเรียนมีกฎระเบียบในการดูแล ควบคุมพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียนอย่างชัดเจน 
5) ภาวะผู้น าของผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ความสามารถในการบริหาร 

สภาพแวดล้อมภายใน จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. ปัจจัยด้านโครงสร้าง (S1) 

1) ไม่มีนโยบายในการคัดเลือกนักเรียน ตามความสามารถ และความสนใจ 
2) ระบบติดตามช่วยเหลือ แก้ปัญหานักเรียนยังล่าช้า และไม่ครอบคลุม 
3) คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของโรงเรียนน้อย 

ส่งผลท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลเท่าที่ควร 
4) นโยบายการจัดการศึกษามีภาระงานที่มากทั้งของโรงเรียนและงานจากหน่วยงานอ่ืนที่

เกี่ยวข้องท าให้ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูลดลง 
5)  โครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียนเป็นระบบ แต่บุคลากรไม่ค่อยเข้าใจต่อภาระงาน   
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2. ปัจจัยด้านบริการและคุณภาพของผู้เรียน (S2) 
1)นักเรียนขาดระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ขาดความตระหนัก และมีจิตส านึกในการ

รักษาความสะอาด 
2) นักเรียนขาดความสนใจในการใช้แหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะการรักการอ่าน ส่งผลให้ได้รับ

ประสบการณ์ไม่หลากหลายเท่าที่ควร 
3) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
4) ผลการสอบ NT ของ ป.3 ลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ 2-3 ปีก่อน 
5) ผลการสอบ O-net ผ่านขีดจ ากัดล่าง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ยังลดลง 
6) เครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นไม่เพียงพอ ไม่ปลอดภัยต่อการใช้บริการ 

3. ปัจจัยด้านบุคลากร (M1)  
1) บุคลากรบางสาขาไม่เพียงพอ เช่นภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ศิลปศึกษาเป็นต้น 
2) บุคลากรบางส่วนปฏิบัติการสอนไม่ตรงตามวุฒิการศึกษา ส่งผลกระทบต่อผลการเรียน

ของนักเรียน 
3) บุคลากรบางส่วนขาดการน ารูปแบบการเรียนการสอนมาบูรณาการท าให้การเรียนการ

สอนซ้ าซ้อน 
4) ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนน้อยมาก 
5) ครูขาดทักษะ และประสบการณ์ในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มี

ประสิทธิภาพ 
6) ครูจัดท า และ พัฒนาสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนน้อย 
7) ครูมีความช านาญในการสอนไม่ครอบคลุมหลักสูตรทุกระดับชั้น 
8) บุคลากรขาดความตระหนัก และความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ 
9) บุคลกรบางส่วนยังขาดทักษะ ในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M2) 
1) การด าเนินการด้านงบประมาณล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการ ไม่คล่องตัว ผู้บริหาร ครู ต้อง

ใช้เงินส่วนตัวส ารองจ่ายในการด าเนินการ 
2) การใช้งบประมาณบางครั้งไม่ได้เป็นไปตามโครงการที่ก าหนด 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ ( M3) 
1) วัสดุอุปกรณ์บางอย่างมีราคาแพงและไม่ได้คุณภาพ บางอย่างไม่ตรงกับความต้องการ การ

ด าเนินการจัดหาล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการ 
2) ห้องพิเศษต่างๆ ไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ลดลง 
3) การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน 
4) อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพิเศษมีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
5) ระบบสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์ และเพียงพอต่อการใช้งานของครู และ

นักเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีจ านวน 25 เครื่องต่อนักเรียน 181 คน
เป็นต้น 
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6) ห้องสมุดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญภายในมีหนังสือไม่เพียงพอ และยังไม่มีระบบที่เอ้ือต่อ
การเข้าใช้บริการของนักเรียน 

6. ด้านการบริหารจัดการ (M4) 
1) โรงเรียนมีผลกระทบจากนโยบายการรับนักเรียนของ สพฐ. 
2) กระบวนการพิจารณาความดี ความชอบให้ความส าคัญกับผลการปฏิบัติงานน้อย 
3) การบังคับใช้กฎระเบียบ กับครู และนักเรียนยังไม่ทั่วถึง 
4) การปลูกฝัง และพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะยังไม่ชัดเจน 
5) ขาดการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
6) ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ยังไม่เป็นรูปธรรม ท าให้ขาดข้อมูลในการ

ปรับปรุง ท าให้การพัฒนาโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 
7) ระบบสารสนเทศมีหลายระบบ และไม่เชื่อมโยงท าให้เกิดภาระงานในการจัดท าที่ซ้ าซ้อนภาระงาน 
8) ระบบงานสารบรรณของโรงเรียนยังล่าช้า เพราะต้องรอให้ครูธุรการมาด าเนินการโดย

ปฏิบัติงานเพียงสัปดาห์ละ 2 วัน 
9) ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ ยังไม่เป็นปัจจุบัน 
10) ระบบการจัดการเรียนการสอน และการวัดผล ประเมินผล ยังขาดการบูรณาการ ท าให้

เกิดภาระงานของผู้เรียนที่มีความซ้ าซ้อน 
 

สรุปผลการศึกษาสภาพแวดล้อม 
ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน(SWOT) 

สรุปว่าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  พบว่า มีโอกาสมากกว่าอุปสรรค จึงอยู่ในสภาพ 
“เอ้ือ” และสภาพแวดล้อมภายในมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน จึงอยู่ในสภาพ “แข็ง” ดังนั้นโรงเรียนบ้าน
ตาขุน จึงอยู่ในสภาพ “เอ้ือและแข็ง” ซึ่งถือว่าเป็นภาวะที่เหมาะสมในการที่จะก าหนดกลยุทธ์ และ
ส่งเสริมศักยภาพในเชิงรุกได้เป็นอย่างดี 

แผนพัฒนาการศึกษา 
โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา โดยก าหนดเป็นแผนระยะปานกลาง 4 ปี และแผนปฏิบัติ

การ ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างของงาน 4 ฝ่าย ประกอบด้วย 
1. บริหารงานวิชาการ  
2. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หรือฝ่ายอ านวยการ 

นอกจากนี้ในแต่ละชั้น จะมีแผนงานของแต่ละชั้น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการ
บริหารงาน และด้านการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการส่งเสริมงานด้านการเรียนการสอนและสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอีกด้วย 
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ปัญหาและความต้องการ 
1. ด้านงบประมาณ   

ในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ควรรวดเร็วทันต่อการใช้งาน รวมทั้ง  ช่วยเหลือ แนะน าในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริการด้านการศึกษาให้แก่นักเรียน และ
บุคลากร 

2. ด้านบุคลากร  
ควรจัดให้มีบุคลากรเฉพาะสาขาวิชา  เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ดนตรี 

บรรณารักษ์ พลศึกษา และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และ ทั่วถึง 

3. ด้านชุมชน  
ควรมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการศึกษา การประเมินผลสถานศึกษา

เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 
 
โรงเรียนได้น าข้อมูลที่ได้จากการท า SWOT มาเป็นข้อมูลในการก าหนดจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน 

ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนบ้านตาขุน นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย  ก้าวทันเทคโนโลยี  เรียนรู้อย่างมีความสุข  น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง ศึกษาประชาคมอาเซียน 
 

พันธกิจ 
1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนส าคัญ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 
5. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
6. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข 
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3. ผู้เรียนปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้ถูกต้อง 
4. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันได้ 
5. ผู้เรียนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 

กลยุทธ์  
1.พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนทุกระดับตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมความสามารถด้าน

เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
2.เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ หลักธรรมาภิ

บาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   
4.พัฒนาการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น /อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
5.เน้นการด าเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการพัฒนาตามแนวทางปฏิรูปการปฏิรูปการศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 
 

สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
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จุด

อ่อ
น 

จุด
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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  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +1.40  เฉลี่ยปัจจัยภายใน +1.90  
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จากตารางสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
สามารถสรุปความหมายได้ดังนี้ 
 

 ปัจจัยภายนอก ที่เป็นโอกาสต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (+3.40) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
ด้านสังคมและการเมืองกฎหมาย (+1.20) ส าหรับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคคือ ด้านการเมือง และกฎหมาย (-
0.80) และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว ปัจจัยภายนอก มีโอกาสมากกว่า อุปสรรค ซึ่งเอ้ือต่อการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (+1.40) 
 ปัจจัยภายใน โดยสรุปสถานศึกษามีจุดแข็ง (+4.00) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการ 
(+1.20) และมีจุดอ่อน (-2.44) เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว สถานศึกษามีจุดแข็งในการจัดการศึกษา
มากกว่าจุดอ่อน (+1.90) 
 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า สถานศึกษามีปัจจัยที่เป็นโอกาสและมีจุดแข็งกล่าวคือ สถานศึกษา
มีโอกาสในการจัดการศึกษา หรือให้บริการทางการศึกษามาก ทั้งนี้เนื่องจากมีปัจจัยด้านสังคม และด้าน
การเมืองกฎหมายในการสนับสนุน แต่ยังมีอุปสรรคบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในด้านการเมือง
และกฎหมาย ส าหรับข้อได้เปรียบของสถานศึกษา คือด้านโครงสร้างและนโยบาย ประสิทธิภาพด้าน
การเงิน และด้านการบริหารจัดการ ท าให้สถานศึกษามีโอกาสในการขยายการบริการ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ด้านคุณภาพเด็ก 20 19.86 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 5 4.85 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5 4.93 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5 4.90 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5 4.93 5 ดีเยี่ยม 
ด้านการจัดการศึกษา 65 50.80 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง 
                 มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 20 18 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 20 14.20 3 ดี 
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 20 13.60 3 ดี 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ 
                 ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน 
                  กฎกระทรวง 5 4.00 4 ดีมาก 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5 3.50 3 ดี 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและ 
                 ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท 
                  หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
                  ประสิทธิผล 5 3.50 3 ดี 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 3.60 3 ดี 
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ 
                   เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  
                    และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 5 3.60 3 ดี 
ด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 4.00 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย 
                   และแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ 
                    ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 5 4.00 4 ดีมาก 

รวม 100 80.51 4 ดีมาก 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ
หมาย 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30.00 23.44 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ 5.00 4.54 5 
ดี

เยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
                 และค่านิยมที่พึงประสงค์ 5.00 4.80 5 

ดี
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
                 ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา 
                 ตนเองอย่างต่อเนื่อง 5.00 3.77 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง 
                  เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
                  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 5.00 3.47 3 ดี 
มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 
                  หลักสูตร 5 3.54 3 ดี 
มาตรฐานที ่6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ 
                 ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                 และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 5.00 4.39 4 

ดี
เยี่ยม 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50.00 4.57 5 
ดี

เยี่ยม 
มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
                  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 10.00 9.80 5 

ดี
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ 
                  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 10.00 6.80 3 ดี 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง 
                 ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
                 ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 5.00 4.00 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
                   กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม 
                   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 10.00 6.80 3 ดี 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม 
                   และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                   พัฒนาเต็มศักยภาพ 10 6.60 3 ดี 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ 5 3.80 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ
หมาย 

                   ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด 
                   ในกฎกระทรวง 
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10.00 6.00 3 ดี 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุน 
                   ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 10.00 6.00 3 ดี 
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 4.00 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ 
                   เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและ 
                   จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 5.00 4.00 4 ดีมาก 
ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 3.60 3 ดี 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  
                   แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
                   และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ 
                   คุณภาพสูงขึ้น 5.00 3.60 3 ดี 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา(ค่าเฉลี่ยรวม) 100.00 74.13 3 ดี 
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ผล
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมทุกชั้น เทียบกับเกณฑ์เป้าหมายของสถานศึกษา 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา 
ร้อยละเกณฑ์

เป้าหมาย 
ร้อยละ 
ที่ท าได้ 

ผลเมื่อเทียบ 
กับเกณฑ์เป้าหมาย 

1 ภาษาไทย 76 72.29 ไม่บรรลุ 

2 คณิตศาสตร์ 75 70.75 ไม่บรรลุ 

3 วิทยาศาสตร์ 75 70.60 ไม่บรรลุ 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 76 70.77 ไม่บรรลุ 

5 ประวัติศาสตร์ 74 70.68 ไม่บรรลุ 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 74.56 ไม่บรรลุ 

7 ศิลปศึกษา 77 72.08 ไม่บรรลุ 

8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 79 73.28 ไม่บรรลุ 

9 ภาษาต่างประเทศ 73 67.22 ไม่บรรลุ 

10 หน้าที่พลเมือง 80 77.20 ไมบ่รรลุ 

เฉลี่ยรวม  11  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  

ระดับพอใช้ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                            

 ปีการศกึษา 2561 
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สรุปจากผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                            

 ปีการศกึษา 2561 

 
ที ่
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน คะแนนเฉลี่ยระดับ 

นร. ประเทศ จังหวัด โรงเรียน 
ผลต่าง/
จังหวัด 

ผลต่าง/
ประเทศ 

1 ภาษาไทย 12 55.90 58.82 61.10 2.28 1.2 

2 คณิตศาสตร์ 12 37.50 40.55 45.42 4.84 7.92 

3 วิทยาศาสตร์ 12 39.93 41.82 34.54 -7.28 -5.39 

4 
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

12 39.24 39.82 39.17 0.35 -0.07 

จากตาราง ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนต่่ากว่าค่าเฉลี่ยของระดับจังหวัดและต่่ากว่าระดับประเทศบางสาระ 
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ผลสอบ NT  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2561 
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สรุปผลสอบ NT  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 

สมรรถนะ 
ปี

การศึกษา 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

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

รวมทุก
สมรรถนะ 

2561 51.65 15.19 52.99 16.47 49.39 17.55 49.48 17.88 

ด้านภาษา 2561 50.74 5.70 55.80 6.27 52.73 6.65 53.18 6.83 

ด้านค านวณ 2561 52.68 6.63 51.90 6.70 47.89 6.97 47.19 7.00 

ด้านเหตุผล 2561 51.54 5.38 51.29 5.65 47.57 5.98 48.07 6.08 

จากตาราง รวม 3 สมรรถนะ ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนต่่ากว่าค่าเฉลี่ยของระดับเขตพ้ืนที่ 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

เป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562                                       
(เพิ่มจากฐานเดิม 3 % ) 

 

 

ปีก
ารศ

ึกษ
า(3

ปี
ย้อ

นห
ลัง

) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ไท
ย 

คณ
ิต 

วิท
ย์ 

สัง
คม

 

ปร
ะวั

ติ 

สุข
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
 

อัง
กฤ

ษ 

หน
้าท

ี ่

2559 73.75 70.75 71.01 73.43 73.8 78.9 76.63 78.15 70.77 77.97 
2560 73.31 72.55 72.26 74.83 61.02 76.89 75.40 75.28 69.78 80.25 
2561 71.39 69.39 72.55 66.58 70.67 74.70 73.91 67.67 67.21 78.76 

รวม 

21
8.4

5 

21
2.6

9 

21
5.8

2 

21
4.8

4 

20
5.4

9 

23
0.4

9 

22
5.9

4 

22
1.1

0 

20
7.7

6 

23
6.9

8 

เฉลี่ย 77.82 70.90 71.94 71.61 68.50 76.83 75.31 73.70 69.25 78.99 
เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ 
ปี 2562 

80.15 73.03 74.1 73.76 70.56 79.13 77.57 75.91 71.33 81.36 
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เป้าหมายการพัฒนายกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านตาขุน  สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 

ปีการศึกษา 2562   เพิ่มจากฐานเดิมของปีการศึกษา 2561  อีก ร้อยละ 3  ตามตาราง 

 

 
ปีการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ 

2561 61.10 45.42 34.54 39.17 

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ ปี 2562 62.93 46.78 35.58 40.35 

 

เป้าหมายการสอบ NT  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 
  

1.  ค่าเฉลี่ยร้อยละรวม 3  สมรรถนะ เพ่ิมจากฐานเดิมของปีการศึกษา 2559 ไม่น้อยกว่า  
รอ้ยละ 3 

 2.  ค่าเฉลี่ยร้อยละ   ด้านภาษา, ด้านค่านวณ และด้านเหตุผล  สุงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ
ระดับประเทศ ทุกด้าน 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ค่าเฉลี่ยฐานเดิม
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ยเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2562 
ที่โรงเรียนตั้งไว้ 

รวมทุกสมรรถนะ 2561 49.48 >50.96 

ด้านภาษา 2561 53.18 >54.78 

ด้านค านวณ 2561 47.19 >48.61 

ด้านเหตุผล 2561 48.07 >49.51 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 
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จากตาราง นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ รวม 2 สมรรถนะ สูงกว่าทุกระดับ 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ  ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาของ
ประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสูงสุดในตนมีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้
ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิตในอนาคต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ
และด้อยโอกาส มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่านเขียน และ
การคิดเพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทางาน 

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหาทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน
หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่ม ี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการบริหารจัดการและเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับ
นักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการ การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูล สารสนเทศ
และข่าวสารเกี่ยวกับ กระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วมและการ
ประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพกลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 

9. เร่งปรับ ระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้น ความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะ
จูงใจแรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 

10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้
การศึกษานาการแก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น 

11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ไม่ได้คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

การบริหารการจัดการ 

วิสัยทัศน์ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ 

1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร สร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนส าคัญ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 

5. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
6. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
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กลยุทธ ์

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนด
กลยุทธ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 6 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

2. เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ  

หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   
4. พัฒนาการจัดการศึกษาตามนโยบาย  จุดเน้น /อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
5. เน้นการด าเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการพัฒนาตามแนวทางปฏิรูปการปฏิรูปการศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 

ผลผลิต 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 

1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที ่1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 

1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ 

สติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 
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1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได ้ 
ด้านการค านวณและด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 

1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มี
แรงจูงใจสู่อาชีพด้วยการแนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถาน
ประกอบการ) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 

1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย 

1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 

1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่าง

พอเพียง 
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการ

ท างานและสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
1.3 นักเรียนทีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพ 

เป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

ตามหลักวิชา 
1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพ้ืนที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ 

บุคคลองค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการ
คุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
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ส่วนที ่2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการ สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การคิดแบบต่าง ๆ และการวัด
ประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างเหมาะสม 

2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ตามความพร้อมของ
โรงเรียน 

2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาค
ส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ

อาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน 
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม 

ส่วนที ่3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 

3.1 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหาร
จัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนทา
แผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ กากับ ติดตามตรวจสอบ
การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
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3.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับส่งเสริมการ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.2.1 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับทั้ง
ส่วนกลางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.2.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกระดับทั้ง
ส่วนกลางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อด้วยตารางความเชื่อมโยง 

กรอบการด าเนินงานตามกลยุทธ ์

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2 ได้ก าหนดกรอบการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปี 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นองค์กร
ชั้นน าในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบนหลักธรรมาภิบาล  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาสู่ระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ (Mision) 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
3. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ (Goal) 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีความรู้ ทักษะที่เป็นสากล 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
3. ประชากรวัยเรียนได้รับการบริการการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง 
4. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่เหมาะสม และมี

วัฒนธรรมการทางานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐาน 

ค่านิยม 

สร้างสรรค์คุณภาพงาน บริการด้วยใจ 
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กลยุทธ ์

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 2 ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จ านวน 6กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที ่2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
               ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านตาขุน ปีการศึกษา 2563 

การบริหารจัดการศึกษา 

 โรงเรียนบ้านตาขุน แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย  ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ  
ด้านการเงิน และสินทรัพย์  ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป  ยึดหลักบริหารแบบ 
PDCA 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านตาขุน 

     

 

      

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายจรัญ  ทองปัสโนว์ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ด้านการบริหาร
วิชาการ 

นางศรัณยา เพชรชู 

ด้านการเงิน และ
สินทรัพย์ 

นางทิพวรรณ  ทองชิต 

ด้านการ
บริหารงานบุคคล 
นายรัชชา มุสิก 

ด้านการบริหารทั่วไป 
 

นางสุวัจนา เพชรานันท์ 
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แผนภาพ  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบงานวิชาการ 

1. การพัฒนาหลักสูตร 
    สถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวน 
    การการเรียน 
    การสอน 
3. การวัดประเมินผล 
    และเทียบโอน 
    ผลการเรียน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อ  
    นวัตกรรม 
    เทคโนโลยีและ 
    แหล่งเรียนรู ้
6. การนิเทศ 
    การศึกษา 
7. การแนะแนว 
    การศึกษา 
8. การพัฒนาระบบ 
    ประกันคุณภาพ 
    ภายในสถานศึกษา 
9. การส่งเสริมความรู้ 
    ด้านวิชาการ 
    แก่ชุมชน 
10. การประสาน  
    ส่งเสริมสนับสนุน 
    และความร่วมมือ 
    ในการพัฒนา 
11. วิชาการกับ 
     สถานศึกษา 
 

กรอบงาน
งบประมาณ 

1. การจัดท าและ 
    เสนองบประมาณ 
2. การจัดสรร 
   งบประมาณ 
3. การตรวจสอบ  
   ติดตาม ประเมินผล 
   และรายงานผลการ 
   ใช้เงินและผลการ 
   ด าเนินงาน 
4. การระดม 
    ทรัพยากรและการ 
    ลงทุนเพื่อ 
    การศึกษา 
5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบัญชี 
7. การบริหารพัสดุ 
   และทรัพย์สิน 
 

กรอบงานบริหาร
ทั่วไป 

1. การด าเนินงาน 
   ธุรการ 
2. งานเลขานุการ 
   คณะกรรมการ 
   บรรจุ สถานศึกษา 
   ขั้นพ้ืนฐาน 
3. งานพัฒนาและสาน 
   งานระบบเครือข่าย 
   ข้อมูลสารสนเทศ 
4. การจัดระบบการ 
   บริหารและพัฒนา 
   องค์กร 
5. การส่งเสริม 
   สนับสนุนด้าน 
   วิชาการ 
6. การดูแลอาคาร 
   สถานที่และ 
   สภาพแวดล้อม 
7. การรับและจัดท า 
    ส ามะโน 
8. การส่งเสริมและ 
   ประสานงาน 
   การศึกษา 
9. การระดม 
   ทรัพยากรเพ่ือ 
   การศึกษา 
10. งานส่งเสริมงาน 
     กิจการนักเรียน 
11. งานประชา  
     สัมพันธ์ชุมชน 
 

กรอบงานบุคคล 

1. การวางแผน 
   อัตราก าลังก าหนด 
   ต าแหน่ง 
2. การสรรหาและการ 
   แต่งตั้ง 
3. การเสริมสร้าง 
   ประสิทธิภาพใน 
   การปฏิบัติราชการ 
4. วินัยและการรักษา 
   วินัย 
5. การออกจาก 
   ราชการเก่ียวข้อง 
   ช่วยสนับสนุน 
   ส่งเสริมและให้ 
   ก าลังใจ 
 



67 
 

แผนปฏิบัติการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563      โรงเรียนบ้านตาขุน  www.btkh.ac.th 
 

                                                

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

วิสัยทัศน์ (VISION) 

 โรงเรียนบ้านตาขุน  มีนักเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานปฐมวัย  และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย  ก้าวทันเทคโนโลยี  เรียนรู้อย่างมีความสุข  น้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ประชาคมอาเซี่ยน 

พันธกิจ (MISSION) 

 1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. สร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ 
 3. อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมไทย 
 4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
 5. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  

เป้าประสงค์  

 ด้านผู้เรียน 
  1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3. ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  มีสุนทรียภาพและศักยภาพด้าน
ศิลปะ ดนตรี  กีฬา  มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปลอดจากอบายมุขสิ่งเสพติด 

4. ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด  การสื่อสาร  การเรียนรู้  การท างาน  และผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. ผู้เรียนมีจิตส านึกในความเป็นไทยและพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  ตามมาตรฐานวิชาชีพเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 
2. ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน 
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 ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาลมีวิธี

ปฏิบัติและผลการด าเนินการเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

 ด้านคุณภาพประสานชุมชน 
 1. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. โรงเรียนมีระบบความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน  วัด  โรงเรียน และชุมชน 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน “โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น” 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

  การออมทรัพย์ “การประหยัดคือการสร้างอนาคต” 
 

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพและมีจ านวนเพียงพอ 

1. ครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
2. ครูมีความประพฤติเรียบร้อย  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
3 ครูได้รับการพัฒนาตามความสามารถ ความต้องการสอดคล้องกับภารกิจ  หน้าที่  

ความรับผิดชอบ 
4. ครูเพียงพอตามเกณฑ์ที่ก าหนดและได้รับมอบหมายภารกิจที่เหมาะสม ตรงตาม

ความถนัด 
5. ครูมีขวัญก าลังใจดีในการประกอบอาชีพ 
6. ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนางานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

และเป็นผู้มีความประพฤติดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนดี  มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อม  เอ้ืออ านวยต่อการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

1. มีการคมนาคมสะดวก  ปลอดจากแหล่งอบายมุข ปลอดจากมลภาวะ   นักเรียนสามารถ
เดินทางได้ง่ายใช่เวลาไม่มากนัก  ไม่มีแหล่งอบายมุขข้างบริเวณโรงเรียน ระดับมลภาวะต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานไม่เป็นอันตรายแก่นักเรียน 

2. มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ชุมชนมีความเข้มแข็งให้การ
สนับสนุนและร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี 
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3. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอย่างหลากหลาย  มีแหล่งเรียนรู้แหล่งวิทยากรทั้งภู มิปัญญา
ท้องถิ่นเอ้ือต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐาน 

1. มีขนาดพื้นที่ท่ีเหมาะสมเพียงพอที่จะใช้สอยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
2. มีโครงสร้างพ้ืนฐานเหมาะสมต่อการใช้สอยประโยชน์ เช่น  มีน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอส าหรับ

นักเรียน มีระบบไฟฟ้าที่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม มี
ห้องน้ าห้องส้วมเพียงพอส าหรับนักเรียน 

3. มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องบริการเพียงพอ
เหมาะสมกับการใช้สอยของนักเรียน 

4. มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมกีฬาและพักผ่อนในโรงเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียนและท้องถิ่น 

มีหลักสูตรของโรงเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน ตอบสนอง ความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน โดยมีการบูรณาการสาระความรู้ในท้องถิ่นเข้ากับรายวิชาที่ผู้เรียนจะ
ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มีสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

มีสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการ เหมาะสม ทันสมัยละเพียงพอ
ส าหรับผู้เรียน 

มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างหลากหลาย      

มีห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน มีศูนย์วัฒนธรรมชุมชนในโรงเรียนเพ่ือเผยแพรวิถีชีวิตของท้องถิ่น
เป็น ภูมิปัญญาที่ล้ าค่าในชุมชน  รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายไว้
ให้บริการแก่ผู้เรียนและชุมชน 

มีการจัดการงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน 

มีการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรม วิธีการเรียนรู้และวิธีการประเมินผล
การเรียนรู้ คิดและได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยมีครูที่จัดการเรียนรู้ให้ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มี
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

การจัดบรรยากาศการเรียนรู ้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ถูกสุขลักษณะเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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การบริหารจัดการดีใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เน้นการมีส่วนร่วม 

 ยึดหลักธรรมมาภิบาล ระเบียบกฎหมาย คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม คุ้มค่า และรับผิดชอบ 

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการพัฒนาทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีการด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักเรียนรู้ มีวินัยในตนเอง กล้าคิด กล้าท า รับผิดชอบในการ
กระท าของตนเอง เป็นคนเก่งมีวิสัยทัศน์ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ได้ดัวย
ตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ได้ดี  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างดี  มีทัศนคติที่
ดีต่อการประกอบอาชีพที่สุจริต นอกจากนั้นยังมีสุขภาพพลานามัยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา อย่างเหมาะสมถูกต้อง เต็มศักยภาพ ตามวัยของผู้เรียน มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์
ตามหลักสูตร เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 

โรงเรียนเป็นที่ชื่นชม ยอมรับจากชุมชน 

โรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีและให้ความช่วยเหลือ แก่ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ 
 

กลยุทธ์ (Strategies) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

กลยุทธ์ ในการพัฒนาของโรงเรียนบ้านตาขุน   6 กลยุทธ์  ดังนี้ 
กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริม 
                  ความสามารถด้านเทคโนโลยี  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ข้อที่ 2 เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ข้อที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย  

                             อ านาจ  หลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   
          กลยุทธ์ข้อที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น /อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ข้อที ่5 เน้นการด าเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้าหมาย / ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ตามกลยุทธ์ 

จุดเน้นด้านผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่า 3.00 
2. นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และนักเรียนร้อย

ละ 80  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพดี  ขึ้นไป 
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3. นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินการอ่าน  การคิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตร  และมี
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ผ่านการประเมินระดับคุณภาพดี  ขึ้นไป 

4. นักเรียนร้อยละ 100  มีความรู้ และมีทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง   

5. นักเรียนร้อยละ 30 มีความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจ าวัน
ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

6. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และมี
วิจารณญาณตามระดับการศึกษา 

7. นักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  รักการเรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

8. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนไม่ต ากว่าร้อยละ 75  และ มี
ค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

10. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

11.คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ( NT ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้าน
ความสามารถทางภาษา   ด้านการคิดค านวณ และด้านเหตุผล  เพ่ิมขึ้นจากฐานเดิมปี 2558  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 

12. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 อ่านออกเขียนได้ 
13. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6  ร้อยละ 100  อ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านรู้เรื่องและ 

สื่อสารได ้
14. นักเรียนร้อยละ 100  มีความสุข  ปลอดภัย เมื่ออยู่ในโรงเรียน มีคุณลักษณะเป็นคนเก่ง 

ดี และมีความสุข 
15. นักเรียนร้อยละ 90 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ

ทางด้านร่างกายผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
16. เด็กพิเศษเรียนร่วมร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์พัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะ

บุคคล และได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
17. นักเรียนกลุ่มที่ต้องการคุ้มครอง และช่วยเหลือเป็นพิเศษ ร้อยละ 100 ได้รับการคุ้มครอง

ช่วยเหลือ และเยียวยาในรูปแบบที่หลากหลาย 
18. นักเรียนร้อยละ 100  ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2   เพิ่มศักยภาพครุและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และ
พัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับผู้เรียน 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100  สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการสื่อสารได้อย่างน้อย  1  ภาษา 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100   มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100  มีผลงานการสอนที่แสดงถึงศักยภาพการสอน
อย่างมืออาชีพ เป็นที่ประจักษ์ 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์และสังคม 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100  ได้รับสวัสดิการเพื่อนครู 

จุดเน้นด้านการบริหารจัดการศึกษา   

กลยุทธ์ที่  3   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ 
 หลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   

1. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ โดยมี
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

2. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และครบองค์ประกอบตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ 

3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการได้ตามมาตรฐานการศึกษา สามารถเข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 4 และได้รับการรับรองคุณภาพในระดับ ดี หรือ ดีมาก 

4. โรงเรียนมีระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
5. โรงเรียนบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม  ความรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน เพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของนักเรียน  สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการและสังคม 
6. โรงเรียนจัดท าแผนระดมทุน/การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ  ประสานความร่วมมือ

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ชุมชน และผู้ปกครอง เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา 
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ด้านจุดเน้น/อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาการจัดการศึกษาตามนโยบาย  จุดเน้น / อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรม / โครงการที่เน้นส่งเสริมผู้เรียนเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

2. นักเรียนร้อยละ 100  มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียนตามระดับชั้น 
3. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม 

ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได้เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา และเคารพ
กฎหมาย 

4. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และเลือก
บริโภคสื่ออย่างเหมาะสม 

5. นักเรียนพิเศษเรียนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   มีความรู้ ความสามารถ เต็มตามศักยภาพ 
6. โรงเรียนจัดกิจกรรม / โครงการที่เน้นส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้าน

ดนตรีและกีฬา 
7. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ร้อยละ 100  อ่านออก เขียนได้ 
8. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีคุณลักษณะและประพฤติตนตามค่านิยมหลักของคน

ไทย 12  ประการ 
9. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ 

ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 กลยุทธ์ที่ 5   เน้นการด าเนนิการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรม / โครงการที่เน้นส่งเสริมผู้เรียนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 

2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
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ส่วนที่ 3 
 

แผนงาน โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ 2563 
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ส่วนที่ 3 

 แผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 

ระดับปฐมวัย 

โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ระดับปฐมวัย) 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 

1 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัย 
    1. กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง 
       วิชาการ 
    2. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ 
       น้อย 
    3. กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
    4. กิจกรรมหนูน้อยรักการออม 
    5. กิจกรรมห้องเรียนแสนสวย 
    6. กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุง 
        สื่อการเรียนรู้ 

40,000 
 
 

10,000 
 

5,000 
5,000 
2,000 
8,000 

 
10,000 

นางสาวนันทพร ติกบริพัตร์ มาตรฐานที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1  
กลยุทธ์ที่ 2   

2 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก 5,000 นางสาวนันทพร ติกบริพัตร์ มาตรฐานที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อย 
    1. กิจกรรมหนูน้อยวัยใส  
        ใส่ใจสุขภาพ 
    2. กิจกรรมกีฬาหนูน้อย 
    3. กิจกรรมหนูน้อยวิถีพุทธ 
    4. กิจกรรมร้องเล่นเต้นร า         
    5. กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุง 
       ภูมิทัศน์ภายในและ 
       ภายนอกห้องเรียน 
 

40,000 
 

10,000 
7,000 
3,000 

10,000 
 
 

10,000 

นางสาวนันทพร ติกบริพัตร์ 
  
 

มาตรฐานที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2   
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โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ระดับปฐมวัย)(ต่อ) 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 

4 โครงการนิเทศติดตามผล 
    1. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพครู 
       ด้านแผนการจัดประสบการณ์ 
    2. กิจกรรมพัฒนาแบบประเมิน 
       พัฒนาการ 

5,000 
 

3,000 
 

2,000 

 มาตรฐานที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 3   
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 

1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 
    1. กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก 
       เขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง 
    2. กิจกรรมคณิตคิดสนุก 
    3. กิจกรรม English is fun 

6,000 
 
 

2,000 
2,000 
2,000 

นางศรัณยา เพชรชู 
 
นางอัจฉราวรรณ พัฒแทน 
 
นางทิพวรรณ ทองชิต 
นางสาวสกุณา นวนทอง 

มาตรฐานที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 

2 โครงการสัญญาการอ่านประสาน
ผู้ปกครอง 
    1. กิจกรรม เรียนรู้จากบัญชี 
       ค าพ้ืนฐาน 
    2. กิจกรรมฟังลูกหลาน  
       อ่านหนังสือ 
    3. กิจกรรมเล่านิทาน  
       อ่านหนังสือ 
    4. กิจกรรมใช้ภาพเป็นสื่อ   
       สู่จินตนาการ 
    5. กิจกรรมชัวร์แล้วแชร ์

5,000 นางศรัณยา  เพชรชู 
 

มาตรฐานที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1   

3 โครงการ One student  
One product 

1,000 นางสาวสกุณา นวนทอง มาตรฐานที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1   

4 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
    1. ค่ายวิชาการ/ค่ายอาเชี่ยน 
    2. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
    3. คลังข้อสอบ 
    4. การแข่งขันทักษะวิชาการ 

200,000 
 
 
 
 

 

นางศรัณยา เพชรชู 
 
 
นางศรัณยา เพชรชู 
นางสุวัจนา เพชรานันท์ 
นางศรัณยา เพชรชู 
นางศรัณยา เพชรชู 

มาตรฐานที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1   
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โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 

5 โครงการพิชิต NT/O-net 
    1. พิชิต NT 
     
 
    2. พิชิต O-net 

2,000 นางสุวัจนา เพชรานันท์ 
นายด ารงศักดิ์ รจนา 
นางอัจราวรรณ พัฒแทน 
นางสาวสุดารัตน์ ทองถึง 
นางสุวัจนา เพชรานันท์ 
นายรัชชา มุสิก 
นางสาวสกุณา นวนทอง 
นางสาวสุดารัตน์ ทองถึง 

มาตรฐานที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1   

6 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
    1. ออมทรัพย์ 
    2. ส่งเสริมค่านิยมหลัก  
       12 ประการ 
    3. โรงเรียนวิถีพุทธ 

20,000 
1,000 

 
2,000 

17,000 

นางสุวัจนา เพชรานันท์ 
นางสุวัจนา เพชรานันท์ 
 
นางสุวัจนา เพชรานันท์ 
นางทิพวรรณ ทองชิต 

มาตรฐานที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1   

7 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
    1. ครูคัดกรองนักเรียนที่มี 
       ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
    2. ครูผู้สอนพัฒนาสื่อ/ 
        นวัตกรรม ส าหรับใช้ในการ 
        จัดการเรียนการสอน 
        นักเรียนที่มีความบกพร่อง  
        ทางการเรียนรู้ 
    3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4. นิเทศ ติดตาม และประเมิน 
       คุณภาพมาตรฐานในการ 
       จัดการศึกษาพิเศษ 

12,000 นางศรณัยา  เพชรชู 
 

มาตรฐานที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1   
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โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 

8 โครงการส่งเสริมพัฒนาการที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น 
       รูปแบบ Active Learning) 
   2. จัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้น 
      ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3. กิจกรรมนิทรรศการ 
       ผลงานการเรียนรู้ 

14,000 
 
 

4,000 
 

- 
 

10,000 

นางศรัณยา เพชรชู 
 
 
นางศรัณยา เพชรชู 
 
นางศรัณยา เพชรชู 
 
นางศรัณยา เพชรชู 

มาตรฐานที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและ
สุนทรียภาพผู้เรียน 
    1. กิจกรรมสุขกาย สบายชีวี 
    2. สายใยรัก  ครอบครัวอบอุ่น 
    3. กิจกรรมส่งเสริมความเป็น 
        เลิศทางดนตรี ศิลปะ 
    4. กิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 

40,000 
 

7,000 
1,000 

 
2,000 

30,000 

นางอัจฉราวรรณ พัฒแทน 
 
นางอัจฉราวรรณ พัฒแทน 
นางทิพวรรณ ทองชิต 
 
นายด ารงศักดิ์ รจนา 
นายรัชชา มุสิก 

มาตรฐานที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1   
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โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 

10 โครงการนิเทศการจัดการศึกษา 4,000 นายจรัญ ทองปัสโนว์ 
นางศรัณยา เพชรชู 

มาตรฐานที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 2   

11 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

5,000 นางศรัณยา เพชรชู มาตรฐานที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 2   

12 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
   1. กิจกรรมแนะแนว 
   2. เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
   3. การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   4. ปัจจัยพื้นฐานยากจน/ยากจน 
       พิเศษ 

20,000 
 

5,000 
2,000 

10,000 

นางศรัณยา เพชรชู 
 
นางสุวัจนา เพชรานันท์ 
นางสุวัจนา เพชรานันท์ 
นางศรัณยา เพชรชู 
 
นางอัจฉราวรรณ พัฒแทน 

มาตรฐานที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 2   

13 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    1. เพ่ิมประสิทธิภาพครู 
    2. สวัสดิการเพื่อบุคลากร 
    3. ศึกษาดูงาน 

60,000 
 

22,000 
- 

38,000 

นายรัชชา  มุสิก 
 
นายรัชชา มุสิก 
นางสุวัจนา เพชรานันท์ 
นางสุวัจนา เพชรานันท์ 

มาตรฐานที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 2   

14 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรยีน
การสอนและบริหาร 
    1. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและ 
        ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
    2. จัดท าเว็บไซต์ในโรงเรียนและ 
        เช่าพ้ืนที่ฝากเว็บไชต์ 
    3. อบรมครูผลิตสื่อเทคโนโลยี 
        การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
    4. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
       คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  

25,000 
 
 

20,000 
 

5,000 

นายด ารงศักดิ์ รจนา 
 
 
 
นายด ารงศักดิ์ รจนา 
นายด ารงศักดิ์ รจนา 
 
 
นายด ารงศักดิ์ รจนา 
 
นายด ารงศักดิ์ รจนา 

มาตรฐานที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 2   
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โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ข้อที่ 3  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 

15 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา/แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

15,000 นางสุวัจนา เพชรานันท์ 
 

มาตรฐานที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3   

16 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

2,000 นางศรัณยา เพชรชู มาตรฐานที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3   

17 โครงการระบบประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษา 
    1. ประกันคุณภาพภายใน 
    2. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
    3. ตรวจสอบประเมินคุณภาพ 
       ภายในตามมาตรฐาน 
       การศึกษา 
    4. รายงานการประเมินคุณภาพ 
       ภายใน 

2,000 นางศรัณยา เพชรชู 
 
นางศรัณยา เพชรชู 
นายด ารงศักดิ์ รจนา 
 
 
นางศรัณยา เพชรชู 
 
นางศรัณยา เพชรชู 

มาตรฐานที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3   

18 โครงการบริหารงานการเงิน 
    1. จัดท าแผนการใช้งบประมาณ 
    2. จัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมวัสดุ 
        ครุภัณฑ ์

60,000 
2,000 

 
58,000 

นางอัจฉราวรรณ พัฒแทน 
นางอัจฉราวรรณ พัฒแทน 
 
นางสาวสกุณา นวนทอง 

มาตรฐานที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3   

19 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา 

5,000 นางทิพวรรณ ทองชิต มาตรฐานที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3   

20 โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 
    1. ผลิตสื่อ 
    2. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน 
       การสอน 

 

12,000 
 

6,000 
 

6,000 

นางสาวสกุณา นวนทอง 
 
นางอัจราวรรณ พัฒแทน 
 
นางสาวสกุณา นวนทอง 

มาตรฐานที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 3   
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โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ข้อที่ 3  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ(ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 

21 โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนคุณภาพ 
    1. กิจกรรมประกวดโครงการจัด 
       สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ  
       เรียนรู ้สู่ห้องเรียนคุณภาพ 
    2. ตรวจคุณภาพชั้นเรียน 
       เป็นรายเดือน 

50,000 นางศรัณยา เพชรชู มาตรฐานที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3   

 

โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ข้อที่ 4  ด าเนินการตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 

22 โครงการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    1. เรียนรู้และด าเนินชีวิตโดยใช้ 
       แนวทางตามหลักปรัชญา 
       เศรษฐกิจพอเพียง 
    2. พัฒนาพื้นฐานด้านอาชีพ 
       และหารายได้ระหว่างเรียน 

10,000 
 
 
 

5,000 
 

5,000 

นางทิพวรรณ ทองชิต 
 
 
 
นางทิพวรรณ ทองชิต 
 
นางทิพวรรณ ทองชิต 

มาตรฐานที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 4   

23 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
    1. อบรมให้ความรู้เรื่องขยะ 
    2. ลด คัด แยก  ใช้ประโยชน์ 
       ขยะมูลฝอย 
    3. ธนาคารขยะ 

10,000 
2,000 

 
4,000 
4,000 

นางทิพวรรณ  ทองชิต 
 
 

มาตรฐานที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 4   
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โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ข้อที่ 5  ส่งเสริมอัตลักษณ์สถานศึกษาให้โดดเด่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 

24 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 
    1. วันส าคัญของชาติ 
    2. วันส าคัญทางศาสนา 
    3. วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น 

30,000 
 

10,000 
10,000 
10,000 

นางทิพวรรณ  ทองชิต 
 
นางสุวัจนา  เพชรานันท์ 
นางทิพวรรณ  ทองชิต 
นางสุวัจนา  เพชรานันท์ 

มาตรฐานที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 5   

25 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
   1. กิจกรรมสภานักเรียน 

2,000        นางทิพวรรณ ทองชิต 
นางสาวสกุณา นวนทอง 

มาตรฐานที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 5   

     

โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการพัฒนาตามแนวทางปฏิรูป
การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 

26 
 

โครงการกิจกรรมเพื่อตอบสนอง
นโยบายจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
    1. ทดสอบพัฒนาการอ่านออก 
       การเขียนภาษาไทย 
    2. ทดสอบฟรีโอเน็ต 
    3. การประชุม 
       ผู้ปกครองนักเรียน 
   4. โรงเรียนดีประจ าต าบล 
   5. กิจกรรมอื่นที่ได้ตามรับ 
      นโยบายของ สพฐ. หรือ 
      หนว่ยงานอื่นๆ 

40,000 
 
 
 

4,000 
2,000 

 
7,000 
5,000 

 
 

22,000 

นางศรัณยา เพชรชู มาตรฐานที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 6   
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ส่วนที่ 4 
 

โครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ 

รายช่ือโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
งบพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษาแผนงาน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย 

โดยจัดท าโครงการตามกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ จ านวน  4 โครงการดังนี้ 

********************************************************************** 

ล า
ดับ

ที่ 

โครงการ งบประมาณ งบภายนอก 
กลุ่ม/ฝ่ายงาน
(ที่รับผิดชอบ) 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
จ านวน 2  โครงการ 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 40,000 - วิชาการ 
2 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก 5,000 - วิชาการ 

งบประมาณ 45,000 -  
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
จ านวน  1  โครงการ 
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อย 40,000 - วิชาการ 

งบประมาณ 40,000 -  
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารบริหารและการจัดการ 
จ านวน  1  โครงการ 
1 โครงการนิเทศติดตามผล 5,000 - วิชาการ 

งบประมาณ 5,000 -  
รวมงบประมาณการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 90,000 -  

รวมงบประมาณทั้งหมด 90,000  
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โครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ 

รายช่ือโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
งบพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษาแผนงาน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยจัดท าโครงการตามกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ จ านวน  26 โครงการดังนี้ 
********************************************************************** 

ล า
ดับ

ที่ 

โครงการ งบประมาณ งบภายนอก 
กลุ่ม/ฝ่ายงาน
(ที่รับผิดชอบ) 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
จ านวน 9  โครงการ 
1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 6,000 - วิชาการ 
2 โครงการสัญญาการอ่านประสานผู้ปกครอง 5,000 - วิชาการ 
3 โครงการ One student/One Product 1,000 - วิชาการ 
4 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
200,000 - วิชาการ 

5 โครงการพิชิต NT/O-net 2,000 - วิชาการ 
6 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 20,000 - บริหารทั่วไป 
7 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับ

นักเรียนที่มีการบกพร่องทางการเรียนรู้ 
12,000 - วิชาการ 

8 โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

14,000 - วิชาการ 

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุนทรียภาพ
ผู้เรียน 

40,000 - บริหารทั่วไป 

งบประมาณ 300,000 -  
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
จ านวน  5  โครงการ 
1 โครงการนิเทศการจัดการศึกษา 4,000 - วิชาการ 
2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5,000 - วิชาการ 
3 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 20,000 - วิชาการ 
4 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ 
60,000 - บริหารบุคคล 

5 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือจัดการเรียนการสอน 

25,000 - วิชาการ 

งบประมาณ 114,000 -  
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ล า
ดับ

ที่ 
โครงการ งบประมาณ งบภายนอก 

กลุ่ม/ฝ่ายงาน
(ที่รับผิดชอบ) 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารบริหารและการจัดการ 
จ านวน  7  โครงการ 
1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปี 15,000 - วิชาการ 
2 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 2,000 - บริหารทั่วไป 
3 โครงการระบบประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา 
2,000 - บริหารทั่วไป 

4 โครงการบรหิารงานการเงิน 
60,000 - 

การเงินและ
สินทรัพย์ 

5 โครงการระดมทรัพย์เพื่อการศึกษา 
5,000 - 

การเงินและ
สินทรัพย์ 

6 โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน 12,000 - วิชาการ 
7 โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้

ห้องเรียนคุณภาพ 
50,000 - วิชาการ 

งบประมาณ 146,000 -  
กลยุทธที่ 4 : ด าเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 2  โครงการ 
1 โครงการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 - บริหารทั่วไป 
2 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 10,000 - บริหารทั่วไป 

งบประมาณ 20,000 -  
กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมอัตลักษณ์สถานศึกษาให้โดดเด่น 
จ านวน  2  โครงการ 
1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

และวันส าคัญ 
30,000 - บริหารทั่วไป 

2 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 2,000 - บริหารทั่วไป 
งบประมาณ 32,000 -  
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ล า
ดับ

ที่ 
โครงการ งบประมาณ งบภายนอก 

กลุ่ม/ฝ่ายงาน
(ที่รับผิดชอบ) 

 

รวมงบประมาณการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  จ านวน    90,000.00   บาท 

รวมงบประมาณระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน  652,000.00   บาท 

รวมเงินงบประมาณปี 2563 ทั้งหมด   จ านวน  742,000.00   บาท 

 

กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการพัฒนาตามแนวทางปฏิรูปการปฏิรูปการศึกษา 
                ในศตวรรษที่ 21 
จ านวน  1  โครงการ 
1 โครงการกิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบาย

จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
40,000 - วิชาการ 

งบประมาณ 40,000 -  
รวมงบประมาณระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 652,000 -  

รวมงบประมาณทั้งหมด 652,000  
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การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมวัย 
 
 
โครงการ    พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  
แผนงาน    กลุ่มการบริหารวิชาการ ระดับปฐมวัย 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มงาน    การบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์  
งบประมาณทั้งสิ้น  40,000 บาท  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ 
กระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องตามความสนใจ ความถนัดและความ
แตกต่างของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ 
เพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหา ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ ท าเป็น และ
เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง จึงมุ่งเน้นให้การจัดการประสบการณ์ในระดับปฐมวัยจัดกิจกรรม
เสริมทักษะในรูปแบบต่างๆทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็น
คนดี มีความรู้   มีคุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข   โดยเฉพาะนักเรียน
ระดับปฐมวัยเป็นเด็กที่ต้องเตรียมความพร้อมที่จะต้องศึกษาในขั้นต่อไป ครูจ าเป็นต้องสร้างองค์
ความรู้เพ่ือพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ แลสติปัญญา    การจัดสภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียนและรอบๆบริเวณห้องเรียนก็เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้การพัฒนาด้านต่างๆของ
นักเรียนไดพั้ฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งยังเอ้ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อนักเรียน  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาจากการเรียนรู้ด้วย

ประสบการณ์จริง  
2. เพ่ือให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่าง เหมาะสมตามวัย 
3. เพ่ือให้เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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4. เพ่ือให้เด็กมีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
5. เพ่ือให้เด็กวางแผนการท างาน และท างานได้ส าเร็จด้วยตนเองอย่างเหมาะสม 

  6. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
  7. เพ่ือจัดห้องเรียนที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้ตรงกับความต้องการของครูและเด็ก
ปฐมวัย 

8. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวัสดุที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
9. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในด้านต่างๆส าหรับเด็กปฐมวัย 
10. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

3. กลุ่มเป้าหมาย  
นักเรียนระดับปฐมวัย 1-3 จ านวน 38 คน คร ูจ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน 

4. กิจกรรม / ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง 
    วิชาการ 

1. เด็กมีความมัน่ใจและกล้าแสดงออก 
    อย่างเหมาะสมตามวัย 

ร้อยละ 80 

2. กิจกรรม 
    บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

2. เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
    อย่างมีความสุข 

ร้อยละ 100 

3. กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
 

3. เด็กมีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และ 
    มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 

4. กิจกรรมหนูน้อยรักการออม 4. เด็กวางแผนการท างาน และท างานได้ 
    ส าเร็จด้วยตนเองอย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 80 

5. กิจกรรมห้องเรียนแสนสวย 5. เด็กปฐมวัยมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
6. เด็กปฐมวัยมีความปลอดภัยในด้านต่างๆ 
7. ห้องเรียนอนุบาลและบริเวณรอบๆ 
    ห้องเรียน มีความสวยงาม ปลอดภัย  
    เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน  
    และถูกสุขลักษณะ 

ร้อยละ 100 

6 กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงสื่อ 
   การเรียนรู้ 

8. ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านตาขุนมีการ 
    พัฒนา/ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ 
    อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 100 
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5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 40,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

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

            

2. บ้านนักวิทยา   
   ศาสตร์น้อย 

            

3. บัณฑิตน้อย             
4. หนูน้อยรักการออม             

5. ห้องเรียนแสนสวย             

6. พัฒนา/ปรับปรุงสื่อ 
   การเรียนรู้ 

            

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 40,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง 
   วิชาการ 

- - 10,000  
 

-นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์ 
-นางพนารัตน์  เพ็งจันทร์ 

2. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ 
   น้อย 

- - 5,000  
 

-นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์ 
-นางพนารัตน์  เพ็งจันทร์ 

3. กิจกรรมบัณฑิตน้อย - - 5,000  
 

-นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์ 
-นางพนารัตน์  เพ็งจันทร์ 

4. กิจกรรมหนูน้อยรักการออม 
 

- - 2,000  
 

-นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์ 
-นางพนารัตน์  เพ็งจันทร์ 

5. กิจกรรมห้องเรียนแสนสวย - - 8,000  
 

-นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์ 
-นางพนารัตน์  เพ็งจันทร์ 

6. กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงสื่อ 
   การเรียนรู้ 

- - 10,000  
 

-นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์ 
-นางพนารัตน์  เพ็งจันทร์ 

รวมทั้งสิ้น 40,000  
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7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
    อย่างเหมาะสมตามวัย 

สังเกต แบบสังเกต 

2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
    ได้อย่างมีความสุข 

สังเกต แบบสังเกต 

3. ร้อยละของเด็กปฐมวัย รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและ 
    แก้ปัญหาจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง 

สังเกต แบบสังเกต 

4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้ 
    และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

สังเกต แบบสังเกต 

5. ร้อยละของเด็กปฐมวัยรู้จักการวางแผนการท างาน  
    และท างานได้ส าเร็จด้วยตนเองอย่างเหมาะสม สังเกต แบบสังเกต 

6. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีสุขภาพกายและจิตที่ด ี สังเกต แบบสังเกต 
7. ร้อยละในการจัดการเรียนการสอนได้ตรงกับ 
    ความต้องการของครูและเด็กปฐมวัย 

สังเกต แบบสังเกต 

8. ร้อยละของการจัดการเรียนการสอนใช้สื่อวัสดุ 
    ที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับปฐมวัย สังเกต แบบสังเกต 

9. ร้อยละของเด็กปฐมวัยเกิดความปลอดภัยในด้านต่างๆ สังเกต แบบสังเกต 
10. ร้อยละของการสนับสนุนการเรียนการสอน 
     มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน สังเกต แบบสังเกต 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนบ้านตาขุนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อวัสดุที่ตรงตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับปฐมวัย เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านตาขุนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีความ
มั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย สามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง มีความกระตือรือร้น
สนใจใฝ่รู้และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รู้จักการวางแผนการท างาน และท างานส าเร็จได้ด้วยตั วเอง
อย่างเหมาะสม 

 
(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
   (นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์)                    (นางสุวัจนา เพชรานันท์)  
           ต าแหน่ง ครู                                        ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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โครงการ    โครงการระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก  
แผนงาน    กลุ่มการบริหารวิชาการ ระดับปฐมวัย 
สนองกลยุทธ์องค์กร   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มงาน    การบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์  
งบประมาณทั้งสิ้น  5,000 บาท  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ปีการศึกษา 2542 หมวดที่ 6 ได้ก าหนดไว้ว่าการศึกษา 
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ มี
คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิตสามารถร่วมอยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โรงเรียน
บ้านตาขุนได้ด าเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้อง
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างเร่งด่วนภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
หลากหลายในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดี มีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญา ควบคู่ไป
ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง 
มีความสุข 

โรงเรียนบ้านตาขุนได้ด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือเด็กมาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอและ
จากการประเมินโครงการพบว่าการด าเนินการติดตามกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือเด็กสามารถ
ช่วยเหลือเด็กในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน ความปลอดภัยในสังคมปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาทางเพศ สิทธิเด็กและอ่ืนๆ ได้ดี เพ่ือให้เด็กมีคุณภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก ให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการให้สมบูรณ์ทั้งทาง 

ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
2. เพ่ือจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กให้มีคุณภาพและทั่วถึง 
3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาทางอารมณ์ควบคู่คุณธรรมจริยธรรมให้แก่

เด็ก 
4. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง 

3. กลุ่มเป้าหมาย  
นักเรียนระดับปฐมวัย1-3 จ านวน 38 คน ครู จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน 
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4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
เด็ก 

1. ร้อยละเพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแล 
    ช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการ 
    ให้สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม  
    และสติปัญญา 
2. ร้อยละของเด็กท่ีได้รับการเยี่ยมบ้าน 
3. ร้อยละของครู บุคลากรในโรงเรียน  
   ผู้ปกครอง และหน่วยงานอ่ืนๆมีส่วนร่วม 
   ในการดูแลช่วยเหลือเด็ก  

ร้อยละ 80 

 
5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  

เงินงบประมาณ 5,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

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

            

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 5,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก - 3,000  
 

2,000  
 

-นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์ 
-นางพนารัตน์  เพ็งจันทร์ 

รวมทั้งสิ้น 5,000  
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7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละเพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและ 
    ส่งเสริมพัฒนาการให้สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์  
    สังคม และสติปัญญา 

สังเกต แบบสังเกต 

2. ร้อยละของเด็กท่ีได้รับการเยี่ยมบ้าน ส ารวจ แบบส ารวจ 
3. ร้อยละของครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ 
    หน่วยงานอื่นๆมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือเด็ก 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านตาขุนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการให้สมบูรณ์ทั้ง

ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเด็กได้รับการเยี่ยมบ้านทุกคน ครู บุคลากรในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และหน่วยงานอ่ืนๆมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือเด็ก 

 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
   (นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์)                    (นางสุวัจนา เพชรานันท์)  
           ต าแหน่ง ครู                                        ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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โครงการ    ส่งเสริมสุขภาพหนูน้อย 
แผนงาน    กลุ่มบริหารงานทั่วไป ระดับปฐมวัย 
สนองกลยุทธ์องค์กร   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มงาน    การบริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์  
งบประมาณทั้งสิ้น  40,000 บาท  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล  

โครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อย เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพเพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยรักการดูแลสุขภาพร่างกาย และสร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพด้วยการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอรวมทั้งการสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองในทุกๆด้าน มีความมั่นใจกล้า
แสดงออก มีสุขภาพจติที่ดีร่างเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและผู้อ่ืนอย่างเหมาะสมตามวัย มี
น้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ยังช่วยฝึกทักษะในการเล่นร่วมกัน
อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี 
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักรักษาสุขภาพของตนเอง 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีสุขอนามัยที่ดี 
4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กสามารถออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเอง 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย  
นักเรียนระดับปฐมวัย1-3 จ านวน 38 คน ครู จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน 
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4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. กิจกรรมหนูน้อยวัยใส  
    ใส่ใจสุขภาพ 

1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม 
    พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  
    สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ 

ร้อยละ 80 

2. กิจกรรมร้องเล่นเต้นร า 2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีสุขอนามัยและ 
    สุขภาพจิตที่ดี 

ร้อยละ 80 

3. กิจกรรมกีฬาหนูน้อย 
 

3. ร้อยละของเด็กปฐมวัย สามารถ 
    ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาที่เหมาะสม 
    ได้ด้วยตัวเอง 

ร้อยละ 100 

4. กิจกรรมหนูน้อยวิถีพุทธ 
 

4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีสุขภาพแข็งแรง  
    มีสุขภาพจิตที่ดี 

ร้อยละ 80 

5. กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุง 
    ภูมทิัศน์ภายในและภายนอก 
    ห้องเรียน 

5. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีสุขภาพแข็งแรง  
    มีสุขภาพจิตที่ดี ร้อยละ 80 

 
5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 40,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

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

            

2. ร้องเล่นเต้นร า             
3. กีฬาหนูน้อย             
4. หนูน้อยวิถีพุทธ             

5. พัฒนา/ปรับปรุง 
    ภูมทิัศน์ภายใน 
    และภายนอก 
    ห้องเรียน 
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 40,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมหนูน้อยวัยใส  
    ใส่ใจสุขภาพ 

- - 10,000  
 

-นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์ 
-นางพนารัตน์  เพ็งจันทร์ 

2. กิจกรรมร้องเล่นเต้นร า - - 10,000  
 

-นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์ 
-นางพนารัตน์  เพ็งจันทร์ 

3. กิจกรรมกีฬาหนูน้อย - - 7,000  
 

-นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์ 
-นางพนารัตน์  เพ็งจันทร์ 

4. กิจกรรมหนูน้อยวิถีพุทธ - - 3,000  
 

-นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์ 
-นางพนารัตน์  เพ็งจันทร์ 

5. กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุง 
    ภูมทิัศน์ภายในและภายนอก 
    ห้องเรียน 

- - 10,000 นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์ 
-นางพนารัตน์  เพ็งจันทร์ 

รวมทั้งสิ้น 40,000  
 
7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ 
    ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมละสติปัญญา 
    อย่างเต็มศักยภาพ 

สังเกต แบบสังเกต 

2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีสุขอนามัยที่ดี ส ารวจ แบบส ารวจ 
3. ร้อยละของเด็กปฐมวัย สามารถออกก าลังกายหรือ 
    เล่นกีฬาที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเอง 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีสุขภาพแข็งแรง  
    มีสุขภาพจิตที่ดี 

สังเกต แบบสังเกต 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านตาขุนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี รู้จักรักษาสุขภาพ

ของตนเองมีสุขอนามัยที่ดีสามารถออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเอง 

 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
   (นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์)                    (นางสุวัจนา เพชรานันท์)  
           ต าแหน่ง ครู                                        ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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โครงการ    นิเทศติดตามผล 
แผนงาน    กลุ่มบริหารงานวิชาการ ระดับปฐมวัย 
สนองกลยุทธ์องค์กร   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มงาน    การบริหารงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์  
งบประมาณทั้งสิ้น  5,000 บาท  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล  
  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปีพุทธศักราช 2560 ก าหนดให้ครูผู้สอนต้องได้รับการพัฒนา
ตนเองไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อ 1 ปีการศึกษา การนิเทศการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก ซึ่งเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อีกท้ังการจัดให้ครูผู้สอนได้รับเอกสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ
ครู จะเป็นสิ่งส าคัญที่ครูผู้สอนได้แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กปฐมวัย 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย  

นักเรียนระดับปฐมวัย1-3 จ านวน 38 คน ครู จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน 
 
4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพครู 
   ด้านแผนการจัดประสบการณ์ 

1. ร้อยละของครูมีการพัฒนาแผนการ 
    จัดประสบการณอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100 

2. กิจกรรมพัฒนาแบบประเมิน 
   พัฒนาการ 

2. ร้อยละของครูมีการพัฒนาแบบประเมิน 
    พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100 
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5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 5,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ตค. พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย พค.  มิย.  กค. สค.  กย. 
1. ส่งเสริมศักยภาพ 
    ครูด้านแผนการ 
    จัดประสบการณ์ 

            

2. พัฒนา 
    แบบประเมิน 
    พัฒนาการ 

            

 

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 5,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพครู 
   ด้านแผนการจัดประสบการณ์ 

- 3,000  
 

- -นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์ 
-นางพนารัตน์  เพ็งจันทร์ 

2. กิจกรรมพัฒนาแบบประเมิน 
   พัฒนาการ 

- 2,000  
 

- -นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์ 
-นางพนารัตน์  เพ็งจันทร์ 

รวมทั้งสิ้น 5,000  
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7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละของครูมีการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ
อย่างต่อเนื่อง 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2.ร้อยละของครูมีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ ส ารวจ แบบส ารวจ 
3.ร้อยละของครูมีการพัฒนาแบบประเมินพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านตาขุนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเด็กปฐมวัยโรงเรียน
บ้านตาขุนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตามล าดับ 

 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
   (นางสาวนันทพร  ติกบริพัตร์)                    (นางสุวัจนา เพชรานันท์)  
           ต าแหน่ง ครู                                        ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 

 



104 
 

แผนปฏิบัติการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563      โรงเรยีนบ้านตาขุน  www.btkh.ac.th 
 

                                                

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
โครงการ   พัฒนาผลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
แผนงาน   จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  1 ประเด็นที่ 1 
ลักษณะโครงการ               ต่อเนื่อง          
กลุ่มงาน   การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางศรัณยา  เพชรชู   
งบประมาณทั้งสิ้น  6,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ           1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน  2563       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
  แนวคิดในการก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพผู้เรียนที่สังคมต้องการ ได้
ระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา ความรู้ (หมายถึง เป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข(หมายถึงเป็นคนดี
ของคนรอบข้างและสังคม)” และในมาตรา 7 ที่ว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง จิตส านึกที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนร่วมและของประเทศชาติ รวมทั้ง 
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อัน
เป็นสากล ตลอดจน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” นอกจากนี้
เพ่ือให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง ในยุคที่ความรู้และเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กระทรวงศึกษาธิการในยุคของการปฏิรูปการศึกษาใน ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) ได้ประกาศ
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับคนไทยยุคใหม่ว่า คนไทยยุคใหม่ต้องได้ เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด มี
สมรรถนะและมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัว ประเทศชาติและ เป็นพลเมืองที่ดีของโลก ซึ่งสอด
รับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบ อาชีพ ดังนั้นใน
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านคุณภาพของผู้เรียน จึงมุ่งเน้นที่ การ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาย่อย จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มุ่งเน้น คุณภาพมาตรฐานขั้นต้น ในระดับ “ปานกลาง” ที่การมีความสามารถในการ
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อ่าน การเขียน การสื่อสารและ การคิดค านวณ รวมทั้ง การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้านการอ่านการเขียนการสื่อสาร
และการค านวณในภาพรวมระดับโรงเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว
โรงเรียนบ้านตาขุนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการเขียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

          4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น  

3. กลุ่มเป้าหมาย 
          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 143 คน ครูจ านวน 10 คน จ านวนทั้งสิ้น 153 คน 

4. กิจกรรม / ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก 
    เขียนได้ อ่านคล่อง 
    เขียนคล่อง 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ทักษะ 
    ในการเขียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

ร้อยละ 80 

2.  กิจกรรมคณิตคิดสนุก 2. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการ 
   คิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 
   ก าหนดในแต่ละระดับชั้น  

 

ร้อยละ 80 

3. กิจกรรม English is fun 
 

3. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการ 
    สื่อสารตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 
    ก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
 

ร้อยละ 80 
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5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 6,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ตค. พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย พค.  มิย.  กค. สค.  กย. 
1. พัฒนาการ 
    อ่านออก เขียนได้   
    อ่านคล่อง 
    เขียนคล่อง 

            

2.  คณิตคิดสนุก             
3. English is fun             
 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 6,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก 
    เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

 
- 

 
1,000 

 
1,000  

 
นางอัจฉราวรรณ พัฒแทน 

2.  กิจกรรมคณิตคิดสนุก - 2,000 - นางทิพวรรณ ทองชิต 
3. กิจกรรม English is fun - 2,000 - นางสาวสกุณา นวนทอง 

รวมทั้งสิ้น 6,000  
 

7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ทักษะในการเขียน   
    ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณตามเกณฑ์ 
   ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น  

ทดสอบ แบบทดสอบ 

3. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการสื่อสารตามเกณฑ์  
    ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

ทดสอบ แบบทดสอบ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน   การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณสูงกว่ าและ

หรือตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

 
(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นางศรัณยา  เพชรชู)                   (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
              ต าแหน่ง ครู                                    ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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โครงการ   สัญญาการอ่านประสานผู้ปกครอง 
แผนงาน   จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1  ประเด็นที่ 2 
ลักษณะโครงการ                 ต่อเนื่อง          
กลุ่มงาน   การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางศรัณยา  เพชรชู   
งบประมาณทั้งสิ้น  5,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ               1 ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือเร่งรัด ส่งเสริม  และพัฒนาให้หน่วยงานในสังกัดน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดย
มีกลยุทธ์และจุดเน้นที่ส าคัญหลายๆ ด้าน  รวมทั้งพัฒนาการอ่านการเขียน และการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้  อ่านคล่องเขียนคล่องใช้
ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อ่ืน เพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
และเพ่ือการสื่อสารสื่อความคิดได้ตามเจตนารมณ์  บรรดาประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่ก าลัง
พัฒนาขณะนี้ ต่างเน้นให้หนังสือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เสมือนเป็นปัจจัยที่ห้าของการด ารงชีวิตของ
พลเมือง โดยส่งเสริมให้เด็กของตนสนใจและใช้เวลาว่างเพ่ือการอ่านทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ให้อ่าน
หนังสือหลากหลายประเภท ทั้งท่ีเป็นภาษาแม่และภาษาต่างประเทศ เพราะประจักษ์ว่า หากพลเมือง
ในประเทศมีความสามารถในการอ่าน รู้จักเลือกน าความรู้และความคิดไปพัฒนาตนและประเทศแล้ว 
ประเทศก็จะเจริญรุ่งเรือง 
 มีบุคคลตัวอย่างหลากหลายอาชีพที่แสดงอย่างชัดเจนว่า การอ่านมีบทบาทส าคัญต่ออนาคต
ของบุคคลนั้นๆ และมีตัวอย่างจากหลาย ๆ ประเทศที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศ เพราะ
มีประชากรที่มีคุณภาพ เป็นนักอ่านฉลาดรอบรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาชาติของตนให้ยิ่งใหญ่ 
 แม้ว่าโรงเรียนบ้านบ้านตาขุน ได้พยายามส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม  แต่ในช่วงระยะเวลา 2 - 3  ปีที่ผ่านมา ผู้ปกครองจากชุมชนต่าง ๆ  
ในเขตอ าเภอบ้านตาขุนและอ าเภอใกล้เคียง ต่างให้ความมั่นใจพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา จึงได้น าบุตรหลานย้ายมาเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านตาขุนมากขึ้น จากการสังเกตพบว่า
นักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียนใหม่นี้ ส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านความสามารถการอ่านการเขียนภาษาไทย 
บางคนยังอ่านเขียนไม่คล่อง ทั้ง ๆ ที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  3 - 6   จึงท าให้เป็นปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอนของคณะครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่อ่อนตามไปด้วยเพ่ือส่งเสริมการความรับผิดชอบร่วมกันของครูและผู้ปกครองให้
นักเรียนเป็นผู้ที่มีนิสัย รักการอ่านทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน
ออก-เขียนได้   อ่านคล่อง - เขียนคล่อง และอ่านเชิงวิเคราะห์-เขียนเชิงสร้างสรรค์ และคิดได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ และใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนอย่างมีคุณภาพ ด้วย
เหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวโรงเรียนบ้านตาขุนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน 
 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านการอ่านการเขียน 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนและพัฒนา
ให้เป็นครอบครัวรักการอ่าน 
 4. เพื่อส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ/นวัตกรรม ในการพัฒนาการอ่านการเขียน 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จ านวน 143 คน ครูจ านวน 10 คน  ผู้ปกครอง จ านวน 
112 คนจ านวนทั้งสิ้น 265 คน 
 
4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. กิจกรรมเรียนรู้จากบัญชีค า 
    พ้ืนฐาน  

1. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่าน เขียนค าพ้ืนฐาน 
    ได้ตามระดับชั้น 

ร้อยละ 80 

2.  กิจกรรมฟังลูกหลาน  
    อ่านหนังสือ  

2. ร้อยละของผู้เรียนอ่านหนังสือ 
    ให้ผู้ปกครองฟัง 

ร้อยละ 70 

3. กิจกรรมเล่านิทาน  
   อ่านหนังสือ 

3. ร้อยละของผู้เรียนและผู้ปกครองที่มี 
    สถิติจากการอ่านนิทานร่วมกัน 

ร้อยละ 70 

4. กิจกรรมใช้ภาพเป็นสื่อ   
    สู่จินตนาการ 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงาน 
    การเขียนตามจินตนาการ 

ร้อยละ 80 

5. กิจกรรมชัวร์แล้วแชร์ 5. ร้อยละของครูที่ผลิตสื่อ/นวัตกรรม 
    ในการพัฒนาการเรียนการการสอน 

ร้อยละ 80 
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5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
เงินงบประมาณ 5,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ตค. พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย พค.  มิย.  กค. สค.  กย. 
1. เรียนรู้จากบัญชีค า 
    พ้ืนฐาน  

            

2.  ฟังลูกหลาน  
    อ่านหนังสือ  

            

3. เล่านิทาน  
   อ่านหนังสือ 

            

4. ใช้ภาพเป็นสื่อ   
    สู่จินตนาการ 

            

5. ชัวร์แล้วแชร ์             

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 5,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา 
    ของนักเรียน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
นางศรัณยา  เพชรชู 

2.  ประชุมสร้างความตระหนักให้ 
    กับครูและผู้ปกครอง 

 
- 

 
- 

 
1,000 

 
นางศรัณยา  เพชรชู 

3. คณะครูร่วมกันสร้างนวัตกรรม 
   ที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
นางศรัณยา  เพชรชู 

4. ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ - -   - นางศรัณยา  เพชรชู 
5. ด าเนินการควบคุม ก ากับ 
    และติดตาม 

 
- 

 
- 

 
4,000 

 
นางศรัณยา  เพชรชู 

6. ประเมินผลการด าเนินงาน 
    และน าไปพัฒนา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
นางศรัณยา  เพชรชู 

รวมทั้งสิ้น 5,000  
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7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่าน เขียนค าพ้ืนฐาน 
    ได้ตามระดับชั้น 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. ร้อยละของผู้เรียนอ่านหนังสือให้ผู้ปกครองฟัง ส ารวจ แบบส ารวจ 
3. ร้อยละของผู้เรียนและผู้ปกครองที่มีสถิติ 
   จากการอ่านนิทานร่วมกัน 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงานการเขียน 
    ตามจินตนาการ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

5. ร้อยละของครูที่ผลิตสื่อ/นวัตกรรม 
    ในการพัฒนาการเรียนการการสอน 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน และพัฒนา ให้เป็นครอบครัว
รักการอ่าน  นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนได้รับการพัฒนาและแก้ปัญหาการอ่านการเขียนนักเรียนเป็น
รายบุคคล  ครูทุกคนผลิตสื่อ/นวัตกรรม ในการพัฒนาการอ่านการเขียน ความคาดหวัง  ในปี
การศึกษาต่อ ๆ ไปนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 อ่านออก เขียนได้  ลายมือดี  100 %   และ
ผู้ปกครองทุกครอบครัวเป็นครอบครัวรักการอ่านอย่างยั่งยืน 

 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นางศรัณยา  เพชรชู)                   (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
           ต าแหน่ง ครู                                       ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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โครงการ   One student  One product 
แผนงาน   จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษา 
              ขั้นพ้ืนฐาน 
    กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับตามมาตรฐาน 
               การศึกษาส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี  
                             เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นที่ 1 
ลักษณะโครงการ                   โครงการต่อเนื่อง    
กลุ่มงาน   การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ          นางสาวสกุณา  นวนทอง    
งบประมาณทั้งสิ้น          1,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ              1 ตุลาคม  2562  - 30 กันยายน  2563 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 
ก าหนดแนวทางการจัดกี่ศึกษาไว้ในมาตรา  24  ข้อ  2 ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจักการ การ
เผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา และข้อ 3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  ให้ความส าคัญกับ
ความสามารถด้านวิเคราะห์ โดยก าหนดไว้ใน (1) โครงสร้างหลักสูตรซึ้งแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก 
“ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม” จัดการเรียนการ
สอนเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิดและเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  ส่วนกลุ่มที่ 2 “สุขศึกษาและพละ
ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ” จัดการเรียนการสอนเพ่ือ
เสริมสร้างพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ และสร้างศักยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์  
แนวทาง การวัดผลโดยผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตระหนักถึงความส าคัญที่จะพัฒนาคุณลักษณะ ด้านการคิดให้
เกิดกับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และฉบับแก้ไข ( ฉบับที่  2 ) พ.ศ. 2545 และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ 4 ของ สพฐ. และ
สพป. สุราษฎร์ธานีเขต 2  
 เพ่ือให้นักเรียนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องหลักการปฏิรูปการเรียนรู้มี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว  โรงเรียนบ้านตาขุนจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
       1. ให้ผู้เรียนมีผลงาน 1 คน: 1ชิ้น: 1 วิชา : ปีการศึกษา 
 2. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านค้นคว้าการคิด  สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ
อย่างต่อเนื่อง 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 143 คน ครูจ านวน 10 คน จ านวนทั้งสิ้น 153 คน 
 
4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. One student  
    one product   

1. ร้อยละของนักเรียนมีผลงานตาม 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 

 
5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 1,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ตค. พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย พค.  มิย.  กค. สค.  กย. 
1. One student  
    one product   

            

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 1,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

One student one product   - - 1,000  นางสาวสกุณา  นวนทอง 
รวมทั้งสิ้น 1,000  

 
 
 
 
 
 



114 
 

แผนปฏิบัติการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563      โรงเรยีนบ้านตาขุน  www.btkh.ac.th 
 

                                                

7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนมีผลงานตามกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้ 

บันทึก แบบบันทึก 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีชิ้นงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลงานการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
     (นางสาวสกุณา นวนทอง)                    (นางสุวัจนา เพชรานันท์)  
           ต าแหน่ง ครู                                        ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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โครงการ   ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แผนงาน   จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ประเด็น 5 
ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง          
กลุ่มงาน   การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ         นางศรัณยา  เพชรชู   
งบประมาณทั้งสิ้น        200,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ               1 ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านตาขุน  ได้ด าเนินการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรสถานศึกษา  จึงจัด
กระบวนการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย
พบว่า  ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นจะมีผู้เรียนที่มีความสามารถเฉพาะด้านหรือเฉพาะรายวิชา
นั้นๆ  หากผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความสามารถเฉพาะด้านนั้นเพ่ิมมากยิ่งขึ้น จะ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพได้ ในขณะเดียวกัน ก็
พบปัญหาว่า  ผู้เรียนบางคนมีปัญหาบกพร่องทางการเรียน หากผู้เรียนกลุ่มนี้ได้รับการแก้ไขและ
ส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ต่อไป   

เพ่ือพัฒนาความผู้เรียนให้บรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนบ้านตาขุน จึงได้จัดให้มี
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ  
2. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดท าแบบทดสอบตามมาตรฐานการ 

เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐาน

เดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ 
4. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 143 คน ครูจ านวน 10 คน จ านวนทั้งสิ้น 153 คน 
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4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ค่ายวิชาการ/ค่ายอาเซียน 1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม 
    กิจกรรมค่ายที่สถานศึกษาจัดขึ้น           

ร้อยละ 100 

2.  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 2. ร้อยละของผู้เรียนเรียนรู้จาก   
    แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ร้อยละ 100 

3. แข่งขันทักษะทางวิชาการ 3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับเกียรติบัตร รอ้ยละ  70 
4. คลังข้อสอบ 4. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา 

    ปีที่1- 6 ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    สูงขึ้น 

ร้อยละ 80 

 
5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 200,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ตค. พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย พค.  มิย.  กค. สค.  กย. 
1. ค่ายวิชาการ/ 
    ค่ายอาเซียน 

            

2.  ศึกษาจาก 
     แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

            

3. แข่งขันทักษะ 
    ทางวิชาการ 

            

4. คลังข้อสอบ             
 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 200,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ค่ายวิชาการ/ค่ายอาเซียน 10,000  5,000 20,000 นางศรัณยา  เพชรชู 
2. ศึกษาจากแหล่งเรียนรูภ้ายนอก   3,000 80,000 5,000 นางสุวัจนา  เพชรานันท์ 
3. แข่งขันทักษะทางวิชาการ - 50,000 20,000 นางศรัณยา  เพชรชู 
4. คลังข้อสอบ -   7,000 - นางศรัณยา  เพชรชู 

รวมทั้งสิ้น 200,000  
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7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายที่ 
    สถานศึกษาจัดขึ้น           

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2. ร้อยละของผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
    ภายนอก 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับเกียรติบัตร ส ารวจ แบบส ารวจ 
4. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1- 6   
    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้อย่างเต็มศักยภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในด้านความรู้  ความเข้าใจ  
ทักษะกระบวนการต่าง ๆ 

 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นางศรัณยา  เพชรชู)                  (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
              ต าแหน่ง ครู                                   ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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โครงการ   พิชิต NT / O-NET 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามระดับมาตรฐานการศึกษา 

     ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี   
     เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่ 5 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสุวัจนา  เพชรานันท์ 
งบประมาณทั้งสิ้น  2,000 
ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน   2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีคณะกรรมการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้จัดให้มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ  O- Net   และ NT เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ   และผลคะแนนสอบที่นักเรียนได้รับ
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักเรียนที่ใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วย  ดังนั้นส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้ผลการทดสอบมาก าหนดเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จใน
สถานศึกษา  เพื่อให้สถานศึกษาได้ยกระดับคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งน ามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนและเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น  
สถานศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาการศึกษาอย่างมีระบบทั้งในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
การบริหารจัดการ ตลอกจนการวัดประเมินผล 
 โรงเรียนบ้านตาขุน  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการทดสอบ  O- Net   และ NT 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3 เป็นอย่างยิ่ง  จึงได้จัดให้มีการสสอนเพ่ิมเติมทั้งใน
เวลาเรียนและนอกเวลาเรียนให้กับนักเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ  O- Net   และ 
NT ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของตัวนักเรียนเองและภาพรวมของสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 
 2. เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบที่เน้นทักษะการวิเคราะห์ขั้นสูง และ
สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความส าคัญและประโยชน์ในการทดสอบ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลซึ่งเป็นกลไกในกานยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 4. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดท าแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้         
ทุกกลุ่มสาระ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 21 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  21 คน 
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4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. พิชิต  NT 1. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา 
    ปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    สูงขึ้น 

ร้อยละ 90 

2. พิชิต  O-NET 2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา 
   ปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   สูงขึ้น 

ร้อยละ 90 

 
5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 2,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ตค. พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย พค.  มิย.  กค. สค.  กย. 
1. พิชิต  NT             
2. พิชิต  O-NET             
 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 2,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. พิชิต  NT   1,000 นายด ารงศักดิ์ รจนา 
นางอัจฉราวรรณ พัฒแทน 
นางสาวสุดารัตน์ ทองถึง 

2. พิชิต   O-NET   1,000 นางสุวัจนา เพชรานันท์ 
นายรัชชา  มุสิก 
นางสาวสกุณา นวนทอง 
นางสาวสุดารัตน์ ทองถึง 

รวมทั้งสิ้น 2,000  
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7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน  มีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับประเทศ รวมทั้งนักเรียนสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนได้ 

 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
      (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)                  (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
              ต าแหน่ง ครู                                   ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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โครงการ   โรงเรียนคุณธรรม 
แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่  5 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1  ประเด็นที่ 1,2 
ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน   การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ          นางสุวัจนา   เพชรานันท์ 
งบประมาณทั้งสิ้น         20,000     บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ        1  ตุลาคม  2562 –  30  กันยายน 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 
มาตราที่  6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตาม
มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ต้องเน้นตามส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่
ละระดับการศึกษา มาตรา 24(4)จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม  จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแห่งชาติ ดังกล่าว และเพ่ือเป็นการ
ส่ง เสริมการด าเนินงานเ พ่ือสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ(มล.ปนัดดา  ดิศกุล) ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับ
เรื่องคุณธรรม  โดยร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในฐานะผู้รับผิดชอบการ
จัดการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  อีกทั้งรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน มีความรู้  ความสามารถ  เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความดีงาม  ความเป็นไทยจะต้อง
ให้เด็กรู้จักค่านิยมที่ถูกต้องเน้นคุณค่าความเป็นไทย  ซึ่งต้องได้รับการปลูกฝังทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ
โดยการน าองค์กรทางศาสนาเข้ามาร่วมมือกัน    อันส่งผลให้ภาพรวมของประเทศมีเด็กดี มีคุณภาพ
เพ่ิมมากข้ึนและเน้นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อแผ่นดินมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง  อันจะน าไปสู่ การ
พัฒนาประเทศท่ีถาวรและยั่งยืน  

โรงเรียนบ้านตาขุนตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมและขัดเกลาจิตใจให้กับนักเรียนได้
ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นักเรียนรู้จักออม รู้จักวางแผนในการ
ใช้จ่ายเงินมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์และการสร้างค่านิยม
หลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้มีค่านิยมไทย  12  ประการ  
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เพ่ือให้นักเรียนสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้านตาขุน จึงได้จัดท า
โครงการโรงเรียนคุณธรรมขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักอดออม รู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงิน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของ  

ศาสนาที่ตนนับถือ 
          3. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 143 คน 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ออมทรัพย์ 1. ร้อยละของผู้เรียนรู้จักวางแผน 
    จัดการด้านการเงินและมีเงินออม 
    เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ร้อยละ 90 

2. ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 
ประการ 

3. ร้อยละของผู้เรียนประพฤติตน  
    มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 
    หลัก 12 ประการ 

ร้อยละ 80 

3. โรงเรียนวิถีพุทธ 4. ร้อยละของผู้เรียนประพฤติตนเป็น 
    แบบอย่างในการท าความดี และ 
    ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้น 
    ของศาสนาที่ตนนับถือ 

ร้อยละ 80 

 
5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 20,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ตค. พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย พค.  มิย.  กค. สค.  กย. 
1. ออมทรัพย์             
2. ส่งเสริมค่านิยม 
    หลัก 12 ประการ 

            

3. โรงเรียนวิถีพุทธ                     
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 20,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ออมทรัพย์ - - 1,000 นางสุวัจนา  เพชรานันท์ 
2. ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ - - 2,000 นางสุวัจนา   เพชรานันท์ 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ 5,000 8,000 4,000 นางทิพวรรณ   ทองชิต 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 20,000  
 
7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมโครงการรู้จักวางแผน 
   จัดการด้านการเงินและมีเงินออมเป็นค่าใช้จ่ายใน 
   การจัดการศึกษา 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2. ร้อยละของผู้เรียนประพฤติตน มีคุณธรรม จริยธรรม 
    ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3. ร้อยละของผู้เรียนประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการ 
    ท าความดี และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของ 
    ศาสนาที่ตนนับถือ 

สอบถาม 
สังเกตพฤติกรรม 

ส ารวจ 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 
แบบส ารวจ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุน มีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดี เป็น
แบบอย่างในการท าความดี รู้จักประหยัดอดออม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
      (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)                  (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
              ต าแหน่ง ครู                                   ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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โครงการ                           พัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
                       ทางการเรียนรู้  
แผนงาน                              จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร            กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่  1 ประเด็น 5 
ลักษณะโครงการ                  ต่อเนื่อง          
กลุ่มงาน   การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ                         นางศรัณยา  เพชรชู 
งบประมาณทั้งสิ้น              12,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ           1  ตุลาคม  2562 –   30 กันยายน  2563       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
    การศึกษาเพ่ือปวงชนที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.2551 “บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง  บุคคลที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับ
กระบวนการทางจิตวิทยา ความบกพร่องนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาของเด็กทั้งภาษาพูดและภาษา
เขียน บุคคลเหล่านี้อาจมีปัญหาทางด้านการฟัง การคิด การพูดคุยกับผู้อ่ืน การอ่าน การสะกดค า 
หรือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางการรับรู้ การได้รับบาดเจ็บทางสมอง 
ดิสเล็กเซีย , ดิสกราเซีย  และ อะเฟเซีย  แต่ไม่รวมถึงเด็กที่มีปัญหาอันเกิดจากความบกพร่องทาง
สายตา ทางการได้ยิน และทางการเคลื่อนไหว ปัญญาอ่อน ความบกพร่องทางอารมณ์ และความ
เสียเปรียบทางสภาพแวดล้อม”  ลักษณะทั่วไปของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ จะมีความบกพร่อง
ทางการพูด การสื่อสาร การเรียนวิชาทักษะ การสร้างแนวความคิดรวบยอด การทดสอบผลการเรียน
ให้ผลไม่แน่นอนยากแก่การพยากรณ์ บกพร่องทางการรับรู้ การเคลื่อนไหว มีอารมณ์ไม่คงที่ โยกตัว
หรือผงกศีรษะบ่อย ๆ มีพัฒนาการทางร่างกายไม่คงที่ มีพฤติกรรมไม่คงเส้นคงวา เสียสมาธิง่ายแสดง
พฤติกรรมแปลก ๆ มีปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน 

  จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว โรงเรียนบ้านตาขุน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)  ขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนที่มีปัญหา
ทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และได้รับ
การพัฒนาเท่าเทียมกับเด็กปกติ 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูผู้สอนจัดหา/ซื้อ หรือผลิตสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ 
ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดค านวณ เพ่ือให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน
ได้รับการพัฒนาทักษะ 3 ด้าน  

2. เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพ้ืนฐานของเด็ก เพ่ือให้ทราบ
ถึงระดับความสามารถและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 
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 3. เพ่ือให้ครูผู้สอนวางแผนการจัดการศึกษาและสามารถจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  (IEP : Individual Education Program)  ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการและความต้องการพิเศษ
ของเด็กแต่ละคน และเพ่ิมศักยภาพในการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการ
อ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ทั้ง 3 ด้าน ได้รับการพัฒนาทางด้านการอ่าน การเขียน และการ
คิดค านวณ อย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  

3. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 143 คน ครูจ านวน 10 คน จ านวนทั้งสิ้น 153 คน 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ครูคัดกรองนักเรียนที่ 
   บกพร่องทางการเรียนรู้ 

1. ร้อยละของครูสามารถคัดกรอง 
    และประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 
    ระดับความสามารถและพัฒนาการ 
    ของเด็กแต่ละคน 

ร้อยละ  90 

2. ครูผู้สอนพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
    ส าหรับใช้ในการจัดการเรียน 
    การสอนนักเรียนที่มีความ 
    บกพร่องทางการเรียนรู้ 

2. ร้อยละของครูมีสื่อ หรือพัฒนาสื่อ/ 
    นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ 
    สอนส าหรับนักเรียนที่มีความ 
    บกพร่องทางการเรียนรู้ 

ร้อยละ   90 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. ร้อยละของครูจัดการเรียนร่วม 
    สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
    เทคนิคการสอนทางการศึกษาพิเศษ 
    ที่เหมาะสมกับปัญหาและความ 
    ต้องการเด็กเป็นรายบุคคล 

ร้อยละ  90 

4. นิเทศ ติดตาม และประเมิน 
   คุณภาพมาตรฐานในการ 
   จัดการศึกษาพิเศษ 

4. โรงเรียนมีฐานข้อมูลนักเรียนที่มี 
    ความต้องการพิเศษเรียนร่วม  
    ในการพัฒนาการจัดการเรียนร่วม 

ระดับดี 
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5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 12,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

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

            

2. ครูผู้สอนพัฒนา 
   สื่อ/นวัตกรรม 
   ส าหรับนักเรียน 
   ที่มีความบกพร่อง 
   ทางการเรียนรู้ 

            

3. จัดกิจกรรม 
    การเรียนรู้ 

            

4. นิเทศ ติดตาม  
    และประเมิน 

            

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 12,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ครูคัดกรอง - - - 

นางศรัณยา เพชรชู 
และคณะครู 

2. ครูผู้สอนพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
    ส าหรับนักเรียนที่มีความ 
    บกพร่องทางการเรียนรู้ - - 

 
 

12,000 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ - - - 
4. นิเทศ ติดตาม และประเมิน
นักเรียน - - - 

รวมงบประมาณ 12,000  
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7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของครูสามารถคัดกรองและประเมิน 
    ความสามารถพ้ืนฐาน ระดับความสามารถ 
    และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 

คัดกรอง แบบคัดกรอง 

2. ร้อยละของครูมีสื่อ หรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
    ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน 
    ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3. ร้อยละของครูจัดการเรียนร่วมสามารถจัดการ 
    เรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอน 
    ทางการศึกษาพิเศษที่เหมาะสมกับปัญหา 
    และความต้องการเด็กเป็นรายบุคคล 

สังเกต แบบสังเกต 

4. โรงเรียนมีฐานข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการ 
    พิเศษเรียนร่วม ในการพัฒนาการจัดการเรียนร่วม 

ประเมินผล แบบประเมินผล 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. มีฐานข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนร่วมที่ถูกต้อง 
2. นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน และการคิด

ค านวณ อย่างเต็มตามศักยภาพ   
 3. โรงเรียนมีสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ 
 4. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรองและประเมินความต้องการของเด็ก และ
สามารถจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individual Education Program) ที่เหมาะสมกับ
ปัญหาและความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล 
 5. นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 6. โรงเรียนน าผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษาพิเศษ 
ไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา เพิ่มความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นางศรัณยา  เพชรชู)                  (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
              ต าแหน่ง ครู                                   ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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โครงการ   ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แผนงาน   จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่  2  
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  3 ประเด็นที่ 1 
ลักษณะโครงการ               ต่อเนื่อง      
กลุ่มงาน   วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ         นางศรัณยา  เพชรชู 
งบประมาณทั้งสิ้น        14,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ            1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  ได้ก าหนดความมุ่งหมายการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม โดยการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
ฉะนั้นรูปแบบการจัดการการสอนจึงถือว่าเป็นกุญแจส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่เน้น “การ
ท่องจ ามากกว่าการคิดวิเคราะห์ การเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ไม่ได้มีการฝึกให้
ผู้เรียนเรียนรู้ตลอดชีวิตและไม่สามารถท างานเป็นทีมได้” ในยุคศตวรรษที่ 21เป็นยุคของข้อมูล
ข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้การสื่อสารไร้
พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถท าได้ทุกที่ทุกเวลาผู้เรียนจ าเป็นจะต้องมีสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ประกอบกับปัจจุบันมีองค์ความรู้
ใหม่เกิดขึ้นมากมายทุกวินาทีท าให้ เนื้อหาวิชามีมากเกินกว่าที่จะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด ซึ่ง
การสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอก เล่า” ไม่สามารถจะพัฒนาให้ผู้เรียนให้น าความรู้ที่ได้จากการ
เรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้ดี ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และการเรียนรู้ของนักเรียน จากผู้สอนคือผู้
ถ่ายทอด ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็น  ผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าหา ความรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
แสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ สร้างความเข้าใจด้วย ตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย  Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้ ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหา เป็นการน า
วิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลาย มาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียนส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เรียนกับผู้ เรียนและผู้ เรียนกับผู้สอน Active 
Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน  
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 ดังนั้นโรงเรียนบ้านตาขุนจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ActiveLearning ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเรียนรู้ในระดับทักษะการคิดขั้นสูง อันประกอบด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การประเมินค่า ซึ่งลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้าง  องค์ความรู้ และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้ง
เป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบ การมีวินัยในการท างานแก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับการฝึกให้
ผู้เรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน 12 ประการส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการสอนของครู การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีมาตรฐาน เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 
         1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานกากรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรเน้นให้นักเรียน
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
 2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 
           3. เพ่ือผู้เรียนแสดงนิทรรศการ ผลงานการเรียนรู้ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 143 คน ครูจ านวน 10 คน จ านวนทั้งสิ้น 153 คน 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น 
    รูปแบบ Active Learning) 

1. ร้อยละของครูกิจกรรมการเรียนรู้ 
    ตามมาตรฐานกากรเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
    ของหลักสูตรเน้นให้นักเรียนผ่าน 
    กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

ร้อยละ 100 

2. จัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้น 
    ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. ร้อยละของครูที่ครูมีแผนการจัดการ 
    เรียนรู้และน าไปจัดกิจกรรมได้อย่าง 
    เหมาะสม 

ร้อยละ   90 

3. กิจกรรมนิทรรศการผลงาน 
    การเรียนรู้ 

3. ร้อยละของนักเรียนมีผลงาน/ 
    โครงการที่น าไปสู่การขยายผล/ 
    ต่อยอดความคิด 

ร้อยละ  100 
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5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 14,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ตค. พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย พค.  มิย.  กค. สค.  กย. 
1. จัดการเรียนการ 
    สอนโดยเน้น 
    รูปแบบ Active  
    Learning) 

            

2. จัดท าแผนการ 
    เรียนรู้ที่เน้น 
    ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

            

3. นิทรรศการผลงาน 
    การเรียนรู้ 

            

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 14,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น 
    รูปแบบ Active Learning) - - 

 
4,000 นางศรัณยา  เพชรชู 

2. จัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้น 
    ผู้เรียนเป็นส าคัญ - - - นางศรัณยา  เพชรชู 
3. กิจกรรมนิทรรศการ  
    ผลงานการเรียนรู้ - - 

  
10,000 นางศรัณยา  เพชรชู 

รวมทั้งสิ้น 14,000 บาท  
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7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของครูกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 
    การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรเน้นให้นักเรียน 
    ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละของครูที่ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ 
    และน าไปจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3. ร้อยละของนักเรียนมีผลงาน/โครงการที่ 
    น าไปสู่การขยายผล/ต่อยอดความคิด 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active learning   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดท า
แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนมีผลงานจากการเรียนรู้ และได้พัฒนาเป็นตาม
เป้าหมาย 

 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นางศรัณยา  เพชรชู)                  (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
              ต าแหน่ง ครู                                   ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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โครงการ   ส่งเสริมสุขภาพกายและสุนทรียภาพผู้เรียน 
แผนงาน   จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง        
กลุ่มงาน   การบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ          นางอัจฉราวรรณ  พัฒแทน   
งบประมาณทั้งสิ้น        40,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ         1 ตุลาคม 2562 –   30 กันยายน 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

จากมาตรฐานการศึกษา   ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ซึ่งมาตรฐานที่ 1  คือ  มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยผู้เรียนต้องมีสามารถในด้านการอ่าน  
การเขียน  การสื่อสาร การคิดค านวณ  คิดวิเคราะห์  สามารถสร้างนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้   และนอกจากนั้นผู้เรียนจะต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา   มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  และการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง  และคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้เรียนที่จะท าให้ตัวผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการที่ตรงตามมาตรฐาน คือ ตัวผู้เรียนที่จะต้องมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี และมีจิตสังคมในการ
เนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน   แต่ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไป
ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาวะที่ไม่ถูกต้องของ
บุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคมซึ่งนับวันแนวโน้มของปัญหา
เหล่านี้มีความรุนแรงขึ้น 

ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้
เข้มแข็งด้วยการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่มเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเผชิญ
กับปัญหาและสภาวการณ์ที่คุกคามต่อสุขภาพได้การพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น 
เพ่ือมุ่งเน้นให้แสดงออกที่เหมาะสมของตนเพ่ือหลีกเลี่ยงในสถานการณ์ ที่ไม่ พึงประสงค์โดยเฉพาะ
การดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว
รวมทั้งความรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีจึงมีความส าคัญเป็นล าดับต้นในการจัดการเรียนรู้   การนี้โรงเรียนบ้านตาขุนจึงได้จัด
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุนทรียภาพของผู้เรียนขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1. ให้ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี 
2. ให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. ให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้าน ดนตรี กีฬา และศิลปะ 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุน จ านวน  178  คน 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. กิจกรรมสุขกาย สบายชีวี 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ าหนัก  
    ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย 
    ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 90 

2. กิจกรรมสายใยรัก ครอบครัว 
   อบอุ่น 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถท างาน 
    ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ร้อยละ 100 

3. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
   ทางดนตรี  ศิลปะ 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ  
    ด้านดนตรี ศิลปะ 

ร้อยละ  90 

4. กิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 4. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬา ร้อยละ 100 
 
5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 40,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ตค. พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย พค.  มิย.  กค. สค.  กย. 
1. สุขกาย สบายชีวี             
2. สายใยรัก  
   ครอบครัวอบอุ่น 

            

3. ส่งเสริมความเป็น 
   เลิศทางด้านดนตรี  
   ศิลปะ 

            

4. กิจกรรมกีฬาชุมชน 
    สัมพันธ์ 
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 40,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1.สุขกาย สบายชีวี 
    1.1 ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
    1.2 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
    1.3 รณรงค์ป้องกันโรค 
         ไข้เลือดออก 
    1.4 ตรวจสุขภาพ 
    1.5 ทันตสุขภาพ 

- 2,000 5,000 นางอัจฉราวรรณ พัฒแทน 

2. สายใยรัก  ครอบครวัอบอุ่น 
    2.1 แบ่งเขตรับผิดชอบท าความ 
         สะอาดโรงเรียน 

- - 1,000 นางทพิวรรณ  ทองชิต 

3. ส่งเสริมด้านดนตรี  ศิลปะ - - 2,000 นายด ารงศักดิ์ รจนา 
4. กิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ - - 30,000 นายรัชชา  มุสิก 

รวมทั้งสิ้น 40,000  
 
7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ 
    ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ส ารวจ 
แบบส ารวจ

รายการ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สังเกต แบบสังเกต 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะทางด้านดนตรีและศิลปะ สังเกต แบบสังเกต 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬา 

สังเกต 
แบบบันทึกการ

สังเกต 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี   มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  

มีสุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพมีทักษะในการท างานและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  และนักเรียนมีทักษะด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬาตามเป้าหมาย 

 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
    (นางอัจฉราวรรณ  พัฒแทน)                  (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
              ต าแหน่ง ครู                                   ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 

 
                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 
                           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

โครงการ  นิเทศการจัดการศึกษา 
แผนงาน  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  3  ประเด็น 5 
ลักษณะโครงการ                 ต่อเนื่อง          
กลุ่มงาน  การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ         นางศรัณยา  เพชรชู   
งบประมาณทั้งสิ้น       4,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ            1  ตุลาคม  2562 –  30 กันยายน  2563         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  มาตร า 22 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา และมาตรา 
23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศั ย ต้อง
เน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม  วงเล็บ 
(4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่ 3 ประเด็นที่ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพ เป็นการเรียนรู้ตามความต้องการ ตามความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
กระบวนการเรียนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
การสอนใหม่ ซึ่งการด าเนินการ ดังกล่าวจะส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น โรงเรียนต้องมี
กระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษาหารือและ
ช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวางแผนการสอนร่วมกันจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรู้และเป็นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โรงเรียนบ้านตาขุนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
2. ครูจัดการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
4. เพ่ือช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
5. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานตามที่ก าหนด  

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูผู้สอน 10 คน 

4. กิจกรรม / ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ประชุมวางแผนจัดท า  
    โครงการ 
    - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการ 
      ด าเนินงาน  

1. ร้อยละของครูร่วมประชุมวางแผน 
    จัดท าโครงการ 

ร้อยละ  100 

2. กิจกรรมการนิเทศ 
   - ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
   - นิเทศการสอน 
   - ประเมินผล 

2. ร้อยละของครูผู้สอน ได้รับการ 
    พัฒนาและจัดการเรียนการสอนได้ 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

 

 
5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 4,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ตค. พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย พค.  มิย.  กค. สค.  กย. 
1. ประชุมวางแผน 
    จัดท าโครงการ 

            

2.  กิจกรรมการนิเทศ             
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 4,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ - - -  -ฝ่ายบริหาร/ผู้ที่ได้รับ 
 มอบหมาย 
-นางศรณัยา  เพชรชู 2.  กิจกรรมการนิเทศ - - 4,000 

รวมทั้งสิ้น 4,000  
 

7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.  ร้อยละของครูร่วมประชุมวางแผนจัดท าโครงการ ส ารวจ แบบส ารวจ 
2. ร้อยละของ ครูผู้สอน ได้รับการพัฒนาและจัดการ 
    เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นิเทศ แบบนิเทศ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และสามารถน ามาใช้ในด้านการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นางศรัณยา  เพชรชู)                   (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
              ต าแหน่ง ครู                                    ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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โครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงาน  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่  2   
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 3 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง     
กลุ่มงาน  การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ         นางศรัณยา  เพชรชู   
งบประมาณทั้งสิ้น        5,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ            1 ตุลาคม  2562  - 30 กันยายน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)   

พ.ศ.  2545  หมวดที่  4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา  มาตรา  24  บัญญัติว่าการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของบุคคล  สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพ   ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 25551 ทุกชั้นเรียน  โดยก าหนดหลักการจุดหมาย  โครงสร้าง
การจัดท าหลักสูตร  การจัดอัตราเวลาเรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ฯลฯการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นจึงถือเป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งของสถานศึกษาที่จะสะท้อน
คุณภาพการจัดการศึกษาว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการดังกล่าวอย่างแท้จริง 
 เนื่องจากโรงเรียนบ้านตาขุนได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 
(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2561) เพ่ือเป็นการตรวจสอบ ทบทวน เพ่ิมเติมข้อมูลที่บกพร่อง ทั้ง
หลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือที่จะน าหลักสูตรไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพกับนักเรียนอย่างสูงสุดเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละคน  เป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ ประเด็นที่ 3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ ทั้งด้านงานพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
       1.  เพ่ือประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของ
สถานศึกษา ผู้เรียนและความต้องการของท้องถิ่น 
 3.  เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   3.3.1 ประเมินเอกสารหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.3.2 จัดท าแบบประเมินหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย แบบ 

ส ารวจเอกสารหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน 
แบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร จ านวน 30 ชุด 
   3.3.3 ประเมินปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทุกชั้น 
   3.3.4 ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินเอกสารหลักสูตรทุกขั้นตอน 
   3.3.5 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
   3.3.6 รายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 2 เล่ม 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 แบบประเมินหลักสูตรมีประสิทธิภาพ 
   3.2.2 หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้รู้ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา 
   3.3.3 หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษาและภาษาต่างประเทศ  
   3.3.4  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ประเมินเหลักสูตร 
    สถานศึกษา 

1. ร้อยละของครผูู้สอนทุกคนมีส่วน 
    รว่มในการประเมินเอกสารหลักสูตร 
    ทุกขั้นตอน 

ร้อยละ 100 

2. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
    ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ 
    เป้าหมายของสถานศึกษา  
    ผู้เรียนและความต้องการ 
    ของท้องถิ่น 

2. หลักสตูรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้  
    ภาษาไทย  วิทยาศาสตร ์สังคมศึกษา 
    และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
    เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของ 
    สถานศึกษาและครูน าหลักสูตรมา 
   ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วน 
   ร่วมหรือผู้เกีย่วข้องเกี่ยวกับ 
   หลักสูตรฯ 

ร้อยละ 100 
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5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
เงินงบประมาณ 5,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ตค. พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย พค.  มิย.  กค. สค.  กย. 
1. ประชุมชี้แจง 
    ผู้เกี่ยวข้อง/วาง 
    แผนการปฏบิัติงาน 

            

2. จัดท าแบบ 
   ประเมินหลักสูตรฯ 

            

3. ประเมินเอกสาร 
    หลักสูตร 

            

4. ประเมินการ น าไปใช้/  
    ความพึงพอใจ 

            

5. สรุปผลการ 
   ประเมินหลักสูตร 

            

6. จัดท ารายงานผล 
    การประเมินหลักสตูร 

            

7. ประชุมชี้แจง/ 
    วางแผนปรับปรุง 
    หลักสูตร 

            

8. พัฒนา/ปรับปรุง 
   หลักสูตรสาระการ 
   เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   วิทยาศาสตร์ สังคม 
   ศึกษาฯภาษาอังกฤษ 

            

9. จัดพิมพ์ร่างเอกสาร 
    หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

            

10. ทดลองใช้หลักสูตรฯ  
      ฉบับปรบัปรุง 

            

11. หาประสิทธิภาพ 
     หลักสูตรฯ/ 
     ประเมินหลักสูตร 
     ตามเป้าหมายเชิง 
     คุณภาพ 

            

12. สรุป/รายงานผล 
      การพัฒนาหลักสูตร 
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 5,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ประเมินเหลักสูตรสถานศึกษา - - 2,000 นางศรัญยา เพชรชู 
2. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
    ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ 
    เป้าหมายของสถานศึกษา  
    ผู้เรียนและความต้องการ 
    ของท้องถิ่น - - 3,000 นางศรญัยา เพชรชู 

รวมทั้งสิ้น 5,000  
 

7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสม 
   สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา ผู้เรียน 
   และความต้องการของท้องถิ่น 

ส ารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสอดคล้อง 

แบบส ารวจ
รายการ 

2. ร้อยละของครูที่ได้ปรับปรุงและน าหลักสูตรมา 
   ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สังเกต 

แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู้ 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมหรือ 
   ผู้เกี่ยวข้องเก่ียวกับหลักสูตรฯ 

ส ารวจ/สอบถาม
ความคิดเห็น 

แบบส ารวจ/
สอบถามความ

คิดเห็น 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา 

ผู้เรียนและความต้องการของท้องถิ่น 
8.2 สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของ

สถานศึกษา ผู้เรียนและความต้องการของท้องถิ่น 
8.3 ครูได้ปรับปรุงและน าหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นางศรัณยา  เพชรชู)                   (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
           ต าแหน่ง ครู                                       ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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โครงการ   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน   จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  3  ประเด็นที่  3 
ลักษณะโครงการ                 ต่อเนื่อง          
กลุ่มงาน  การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        นางศรัณยา  เพชรชู   
งบประมาณทั้งสิ้น        20,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ            1  ตุลาคม  2562 –  30 กันยายน  2563         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  ปีการศึกษา  2542  หมวดที่  6  ได้ก าหนดไว้ว่าการศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา  ความรู้ มี
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิตสามารถร่วมอยู่กับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
โรงเรียนบ้านตาขุนได้ด าเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและตระหนักถึงความ
จ าเป็นที่ต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างเร่งด่วนภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและหลากหลายในปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความสุข มีความสามารถทาง
สติปัญญา ควบคู่ไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ตลอดจนส่งเสริมครู ผู้ปกครองและเพ่ือนนักเรียนด้วยกันให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 โรงเรียนบ้านตาขุนได้ด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ
และจากการประเมินโครงการพบว่าการด าเนินการติดตามกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สามารถช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน ความปลอดภัยในสังคม 
ปัญหายาเสพติด  ปัญหาทางเพศ  สิทธิเด็กและอ่ืนๆ ได้ดี  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย สังคมและสติปัญญา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่

สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 2. เพ่ือจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพและทั่วถึง 
 3. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาทางอารมณ์และพัฒนาจริยธรรมทาง
สังคมท่ีดีงาม 
 4. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 
 5. เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพ่ือนนักเรียน
ด้วยกันและหน่วยงานอ่ืนๆ มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนอนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 178 คน ครู จ านวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 188  คน 
 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. กิจกรรมแนะแนว 
 

1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการดูแล 
    ช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็ม 
    ตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง 
    ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม  
    และสติปัญญา 

ร้อยละ  100 

2.  เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 2. ร้อยละของผู้ปกครองที่เข้าร่วม 
    เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

ร้อยละ   100 

3.  การเยี่ยมบ้านนักเรียน 3. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการ 
    เยี่ยมบ้าน 

ร้อยละ   100 

4. กิจกรรมการดูแลเด็กพิเศษ 
 

4. ร้อยละของครู บุคลากรในโรงเรียน 
    ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนด้วยกัน 
    และหน่วยงานอื่น ๆ มีส่วนร่วมใน 
    การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ร้อยละ 100 

 

5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 20,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

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

1. แนะแนว             

2.  เครือข่ายผู้ปกครอง 
   นักเรียน 

            

3. การเยี่ยมบ้าน 
   นักเรียน 

            

4. กิจกรรมการดูแล 
   เด็กพิเศษ 
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 20,000 บาท 

 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมแนะแนว -  5,000 - นางศรัณยา  เพชรชู, คณะครู 
2. เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน - 2,000 - นางศรัณยา  เพชรชู, คณะครู 
3. การเยี่ยมบ้านนักเรียน - 10,000 - นางศรัณยา  เพชรชู, คณะครู 
4. กิจกรรมการดูแลเด็กพิเศษ -     -   3,000 นางอัจฉราวรรณ พัฒแทน 

รวมทั้งสิ้น 20,000  
 

7. ประเมินผลกิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
    และส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคน 
    ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม  
    และสติปัญญา 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2. ร้อยละของผู้ปกครองที่เข้าร่วมเครือข่าย 
   ผู้ปกครองนักเรียน 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน สอบถาม แบบสอบถาม 
4. ร้อยละของครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง  
   เพ่ือนนักเรียนด้วยกันและหน่วยงานอื่นๆ  
   มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้

มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อม
ด้วยคุณธรรมจริยธรรมและด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ครู ผู้ปกครอง   มีศักยภาพในการ
ร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นางศรัณยา  เพชรชู)                    (นางสุวัจนา เพชรานันท์)  
              ต าแหน่ง ครู                                    ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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โครงการ  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
แผนงาน  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน  การบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ          นายรัชชา   มุสิก 
งบประมาณทั้งสิ้น         60,000    บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ               1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมีการแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2545  ตามหมวดที่ 7 ครูและคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงมีความพร้อม
และเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียง
มาตรฐานสากลประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ  บุคลากรนับเป็น
ตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาอยู่เสมอเพ่ือทันเหตุการณ์  ทันยุค ทันสมัย 
 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมีวิธีการและแนวทางต่าง ๆกัน  เช่น ศึกษาต าราการเข้ารับการ
อบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน  เป็นต้น  โรงเรียนบ้านตาขุนจึงได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่

อย่างมืออาชีพโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
2.2 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ 
2.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ครูมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาขุนจ านวนทั้งสิ้น  16  คน 
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4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพครู 1. ร้อยละของครูได้เข้ารับการอบรม 
    ตามตามที่สถานศึกษาจัดให้ 

ร้อยละ  90 

2. สวัสดิการเพื่อบุคลากร 2. ร้อยละของบุคลากรได้รับขวัญ/  
   ก าลังใจเนื่องในโอกาสต่างๆ 

ร้อยละ 100 

3. ศึกษาดูงาน 3. ร้อยละของครูและบุคลากรได้รับการ 
    พัฒนาตนเอง โดยการศึกษาดูงาน 

ร้อยละ95 

 
5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 60,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

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

    คร ู
            

2. สวัสดิการเพื่อ 

   บุคลากร 
            

3. ศึกษาดูงาน             
 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 60,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพครู  22,000 - - นายรัชชา  มุสิก 
2. สวัสดิการเพื่อบุคลากร - - - นายรัชชา  มุสิก 
3. ศึกษาดูงาน 10,000 25,000 3,000 นางสุวัจนา  เพชรานันท์ 

รวมทั้งสิ้น 60,000  
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7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของครูได้เข้ารับการอบรมตามที่ 
    สถานศึกษาจัดให้ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2. ร้อยละของบุคลากรได้รับขวัญ ก าลังใจเนื่อง 
   ในโอกาสต่างๆ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

3. ร้อยละของครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนา 
    ตนเอง โดยการศึกษาดูงาน 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

         ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างมืออาชีพโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในและนอกโรงเรียนได้รับ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 
(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (นายรัชชา  มุสิก)                  (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
              ต าแหน่ง ครู                                   ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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โครงการ    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
    และบริหาร  
แผนงาน    จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่ 2 3 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 2 3  ประเด็นที่ 5,6 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มงาน    การบริการและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ    นายด ารงศักดิ์ รจนา 
งบประมาณทั้งสิ้น  25,000บาท  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตรา 65 ให้มี
การพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการได้รับการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้ง การใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต และตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการ
วิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการ
เรียนรู้ของเด็กไทย 
  โรงเรียนบ้านตาขุน ตระหนักถึงความส าคัญเทคโนโลยีในการพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน และ
สถานศึกษา เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และ เพ่ือพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนการสอนและการบริหาร 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ภายในสถานศึกษา 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลาการทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ( ICT) ในการ

จัดการเรียนการสอนและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) ในการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.4 เพ่ือปรับปรุงพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้สนองตอบความต้องการของครูและผู้เรียน 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย  
 บุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนทั้งหมด 
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4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและ 
   ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 

1. ร้อยละของสื่อและอุปกรณ์ 
    เทคโนโลยีมปีระสทิธิภาพเหมาะสม 

ร้อยละ 100 

2. จัดท าเว็บไซต์โรงเรียนและ 
    เช่าพ้ืนที่ฝากเว็บไซต์ 

2. โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มี 
    ประสิทธิภาพและมีเว็บไซต์ของตนเอง 

ร้อยละ 80 

3. อบรมครูผลิตสื่อเทคโนโลยี  
   การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

3. ครูและบุคลากรในโรงเรียนใช้สื่อและ 
    อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
    สื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรียนการ 
    สอนและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 

4. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
    คอมพิวเตอร์ 

4. นักเรียนสามารถใช้สื่อและอุปกรณ์เทคโน  
    โลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการ 
    เรียนรู้จนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ร้อยละ 90 

 

5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 25,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ตค. พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย พค.  มิย.  กค. สค.  กย. 
1. ปรับปรุงระบบ 
    เครือข่ายและ 
    ซ่อมแซมเครื่อง 
    คอมพิวเตอร์ 

            

2. จัดท าเว็บไซต์   
    โรงเรียนและ 
    เช่าพ้ืนที่ฝาก 
    เว็บไซต์ 

            

3. อบรมครูผลิตสื่อ 
    เทคโนโลยี  
    การจัดท าข้อมูล 
    สารสนเทศ 

            

4. ปรับปรุง 
   ห้องปฏิบัติการ 
   คอมพิวเตอร์ 
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 25,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและ 
    ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ - - 20,000 นางสุวัจนา เพชรานันท์ 
2. จัดท าเว็บไซต์โรงเรียนและ 
    เช่าพ้ืนที่ฝากเว็บไซต์ - - 5,000 นางสุวัจนา เพชรานันท์ 
3. อบรมครูผลิตสื่อเทคโนโลยี  
    การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ - - - นายด ารงศักดิ์ รจนา 
4. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
    คอมพิวเตอร์ - - - นายด ารงศักดิ์ รจนา 

รวมทั้งสิ้น 25,000  
 

7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีใน 
   โรงเรียนได้รับการพฒันา 

สอบถาม 
ส ารวจ 

แบบสอบถาม 
แบบส ารวจ 

2. ร้อยละของสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีมี 
   ประสิทธิภาพและเหมาะสมและเพียงพอ 
   แก่การใช้งาน 

สอบถาม 
ส ารวจ 

แบบสอบถาม 
แบบส ารวจ 

3. ครูและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 90 ใช้สื่อ 
   และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
   สื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   และการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

4. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถใช้สื่อและอุปกรณ์ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 
    การเรียนรู้จนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมีประสิทธิภาพและ

พอเพียงต่อการใช้งาน 
8.2 ครูและบุคลากรสามารถใช้สื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

จัดการเรียนรู้และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.3 นักเรียนสามารถใช้สื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้จนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นายด ารงศักดิ์ รจนา)                  (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
              ต าแหน่ง ครู                                   ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 

 
โครงการ      จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนงาน      การบริหารและการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์องค์กร     กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่ม / หน่วยที่รับผิดชอบ     งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุวัจนา  เพชรานันท์ 
งบประมาณทั้งสิ้น     15,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ     1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 
1 หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตของ
องค์กร เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้ งนี้โรงเรียนจะต้อง
น าแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณเพ่ือ
เป็นการก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณจะเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้และน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  
จากความส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โรงเรียนบ้านตาขุนจึงจัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ
ของโรงเรียนขึ้น เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้น าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากบุคลากรภายในในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน โดยมุ่งสู่เป้าหมาย และบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนา 
 2. เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 3. เพ่ือให้ทุกส่วนงาน ได้น าแผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
1. บุคลากรมีความรู้ และความเข้าใจ ได้รับประสบการณ์ในการจัดท ารายละเอียด 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
          2. โรงเรียนบ้านตาขุนมีแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา 
 

4. กิจกรรม / ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
    จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
    ประจ าปี 
 
 
 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม 
    ประชุมมีความรู้ความ 
    เข้าใจการจัดท า 
    แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
    งบประมาณ 
 

1. รอ้ยละ 90 ของบุคลากรมีความรู้  
    และความเข้าใจ ได้รับประสบการณ์ 
    ในการจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติ 
    งานประจ าปีงบประมาณ ให้ 
    สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของ 
    สถานศึกษา 

2. ด าเนินงานตาม   
    แผนปฏิบัติงาน 
   ประจ าปี 

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม 
    ประชุมด าเนินการตาม 
    แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

2. ร้อยละ 90 ของบุคลากรด าเนินการ 
    ตามแผนปฏิบัติการที่จัดท าไว้ 
 

3. สรุปแผนงาน/โครงการ 
    ตามแผนปฏิบัติงาน 
    ประจ าปี 

3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม 
    ประชุมสรุปแผนงาน/ 
    โครงการประจ าปี 
    งบประมาณ 

3. ร้อยละ 90 ของบุคลากรสรุป 
    แผนงาน/โครงการประจ าปี 
    งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



156 
 

แผนปฏิบัติการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563      โรงเรยีนบ้านตาขุน  www.btkh.ac.th 
 

                                                

5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 15,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ตค. พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย พค.  มิย.  กค. สค.  กย. 
1. ประชุมเชิง 
    ปฏิบัติการจัดท า 
    แผนปฏิบัติงาน 
    ประจ าปี 

            

2. ด าเนินงานตาม 
   แผนปฏิบัตกิาร 
   ประจ าปี  
   งบประมาณ 

            

3. สรุปแผนงาน/ 
    โครงการตาม 
    แผนปฏิบัติงาน 
    ประจ าปี 

            

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 15,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า 
   แผนปฏิบัติงานประจ าปี - 

 
- 

 
-  นางสุวัจนา  เพชรานันท์ 

2. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
   ประจ าปีงบประมาณ - 

      
1,0000 

    
5,000 นางสุวัจนา  เพชรานันท์ 

3. สรุปแผนงาน/โครงการตาม 
   แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
   ด าเนินงาน 
   ตามแผนปฏิบัติงาน - - - นางสุวัจนา  เพชรานันท์ 

รวมทั้งสิ้น 15,000  
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7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความ 
   เข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี สังเกตการเข้าร่วม 

การสนทนา
ซักถาม 

การส ารวจ 

แบบประเมินการ
เข้าร่วมโครงการ 
แบบประเมิน
โครงการ/

แผนปฏิบัติการ 

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมด าเนินการตาม 
    แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 

3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมสรุปแผนงาน/ 
   โครงการแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรมีความรู้ และความเข้าใจ ได้รับประสบการณ์ในการจัดท ารายละเอียดของ
แผนงานประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา  

2. ได้ข้อมูล ข้อเสนอแนะและทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและน าไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิ 
4. สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

 
 
(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
      (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)                   (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
              ต าแหน่ง ครู                                    ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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โครงการ  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
แผนงาน  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 3 
ลักษณะโครงการ                 ต่อเนื่อง     
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ         นางศรัณยา  เพชรชู   
งบประมาณทั้งสิ้น        2,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ            1 ตุลาคม  2562  -  31 ธันวาคม 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ในราช
กิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 กันยายน  2553 ก าหนดไว้ในข้อ 14(2) ว่าให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้ก าหนด
เป้าหมาย  หลักการ  เนื้อหา  กระบวนการจัดท า  และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่สถานศึกษา
ต้องค านึงและน าไปปฏิบัติภายใต้การส่งเสริม  สนับสนุน  และร่วมพัฒนาจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหนว่ยงานต้นสังกัด  
 จากความจ าเป็นดังกล่าวโรงเรียนบ้านตาขุนจึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา (ระยะ 3-5 ปี) ขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือให้สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
 2. เพ่ือให้ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  

3. เป้าหมาย 
         สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
ระยะกลาง  3 - 5 ป ี  (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องวางแผน 
    ปฏิบัติงาน 

1. ร้อยละของครผูู้สอนทุกคนมีส่วนรว่ม 
    ในการวางแผนด าเนนิการ 

ร้อยละ 100 

2. จัดท าแผนพัฒนาการจัด 
    การศึกษาปี พ. ศ. 2561– 2564 

2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
   ที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

ระดับดี 
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5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
เงินงบประมาณ 2,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ตค. พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย พค.  มิย.  กค. สค.  กย. 
1. ประชุมชี้แจง 
   ผู้เกี่ยวข้อง/วาง 
   แผนการปฏิบัติงาน 

            

2. จัดท าแผนพัฒนา 
    การจัดการศึกษาป ี
     พ. ศ. 2561– 2564 

            

3. ประเมินการ 
   น าไปใช้/ความพึง 
   พอใจ 

            

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 2,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/ 
    วางแผนการปฏิบัติงาน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ผู้บริหาร 

2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการ   
    ศึกษาปี  พ. ศ. 2561– 2564 

 
- 

 
- 

 
2,000 

 
นางศรัณยา  เพชรชู 

รวมทั้งสิ้น 2,000  
 
7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของครูผู้สอนทุกคนมีส่วนรว่มในการวางแผน 
    ด าเนนิการ 

สอบถาม/ส ารวจ
ความคิดเห็น 

แบบสอบถาม/ 
แบบส ารวจ 

2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ 
    ตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

ระยะกลาง  3 - 5 ปี   (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)  
2.  สถานศึกษาจัดการศึกษาตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นางศรัณยา  เพชรชู)                   (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
           ต าแหน่ง ครู                                       ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

แผนปฏิบัติการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563      โรงเรยีนบ้านตาขุน  www.btkh.ac.th 
 

                                                

โครงการ  ระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา 
แผนงาน  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่   2 
ลักษณะโครงการ                 ต่อเนื่อง      
กลุ่มงาน  การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ            นางศรัณยา  เพชรชู   
งบประมาณทั้งสิ้น               2,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ           1  ต.ค.   2562  – 30 ก.ย. 2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถานศึกษาตามที่ก าหนดไว้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา  47  ให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกและมาตรา  48 ให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสถาบันต้องสร้างระบบ
และกลไกในการควบคุมตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามนโยบาย  เป้าประสงค์  และระดับคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยงข้องมีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในรวมทั้งรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณะชนมี
การประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี  การประกันคุณภาพ
ภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการ
สร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้
เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณะชนให้มั่นใจได้ว่าสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาขุนสามารถสร้างผลผลิต
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 ดังนั้น  ในโรงเรียนบ้านตาขุนจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาข้ึนเพ่ือให้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
       1.  เพ่ือให้สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.  เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.  เพื่อให้สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริการจัดการเพ่ือ
พัฒนา คุณภาพสถานศึกษา 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
  นักเรียน จ านวน  181  คนครู จ านวน  13  คนผู้ปกครองและชุมชน จ านวน  160  คน 
 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ประกันคุณภาพ ระดับความส าเร็จ 
ระดับ 3 
สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษามีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แล้วน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ 
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 
ระดับ  2  
สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษามีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแล้วน าผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ระดับ 1 
สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา  
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้เป็นบางส่วน ขาด
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ไม่ได้น าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ   3 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2. จัดระบบข้อมูล 
   สารสนเทศภายใน 
   โรงเรียน 

ระดับความส าเร็จของการจัดข้อมูลสารสนเทศ 
ระดับ3 
โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน สมบูรณ์เป็น
ปัจจุบันครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน สามารถน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถให้บริการข้อมูล 
สารสนเทศแก่นักเรียน บุคคลและหน่วยงานอื่นได้ 
ระดับ2 
โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ ยังไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ทั้ง 4 ด้านสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการ
บริการจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
ระดับ1 
ให้แก่นักเรียน บุคคล และหน่วยงานอื่นได้บางส่วน  
โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศไม่ครบถ้วนและยังขาดความ
สมบูรณ์ไม่เป็นปัจจุบันที่สามารถน าสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการที่สมบูรณ์ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ   3 

3. ตรวจสอบประเมิน 
   คุณภาพภายใน 
   ตามมาตรฐาน 
   การศึกษา 

ระดับ  3 
สถานศึกษาได้ตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ด้านจัดการศึกษา  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและด้านมาตรฐานด้าน
มาตรการส่งเสริม 
ระดับ  2 
สถานศึกษาได้ตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการจัดการศึกษา  ด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ระดับ 1  
สถานศึกษาได้ตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพผู้เรียน
ด้านการจัดการศึกษา  ด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

4. รายงานการ 
   ประเมิน 
   คุณภาพภายใน 

ระดับ  3 
สถานศึกษารายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเปิดเผยต่อสาธารณะชนและน าผลมาสู่การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเป็น
ระบบครบวงจรและมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ระดับ  2 
สถานศึกษารายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเปิดเผยต่อสาธารณะชนและน าผลมาสู่การ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร 
ระดับ  1 
สถานศึกษารายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเปิดเผยต่อสาธารณะชนและน าผลมาสู่การ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 

 

 
5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 2,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

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

    ภายใน 

            

2. จัดระบบข้อมูล 

    สารสนเทศ 

            

3. ตรวจสอบประเมิน 

   คุณภาพภายในตาม 

   มาตรฐานการศึกษา 

            

4. รายงานการ 
   ประเมินคุณภาพ 
   ภายใน 
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 2,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ประกันคุณภาพภาพภายใน -         1,000 - 

นายด ารงศักดิ์  รจนา 
นางศรัณยา  เพชรชู 

2. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ - - - 
3. ตรวจสอบประเมินคุณภาพ 

    ภายในตามมาตรฐานการศึกษา - - 
 

- 
4. รายงานการประเมินคุณภาพ 
    ภายใน - - 1,000 

รวมทั้งสิ้น 2,000  
 

7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ประกันคุณภาพภายใน ส ารวจ แบบส ารวจ 
2. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ส ารวจ แบบส ารวจ 
3. ตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในตาม 

    มาตรฐานการศึกษา 
ส ารวจ แบบส ารวจ 

4. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ส ารวจ แบบส ารวจ 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนบ้านตาขุน จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดท าและ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเป็นระบบ มีประสิทธิภาพบริการทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นางศรัณยา  เพชรชู)                    (นางสุวัจนา เพชรานันท์)  
           ต าแหน่ง ครู                                        ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 



166 
 

แผนปฏิบัติการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563      โรงเรยีนบ้านตาขุน  www.btkh.ac.th 
 

                                                

โครงการ   บริหารการเงิน 
แผนงาน   งานการเงินและสินทรัพย์ 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา  
    กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามแนวทาง 
    ปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประเด็นที่ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                                                  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่ม / หน่วยที่รับผิดชอบ  งานบริหารการเงินและสินทรัพย์  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางทิพวรรณ ทองชิต 
งบประมาณทั้งสิ้น  60,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
_________________________________________________________________________ 
1.หลักการและเหตุผล 
 ส านักงบประมาณในฐานะหน่วยงานระดับชาติที่เป็นกลไกหลักของรัฐบาลในการจัดการ
งบประมาณของชาติเพ่ือให้การขับเคลื่อนตามทิศทางนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงจากประเทศสู่ระดับปฏิบัติในระดับหน่วยงาน
ดังนั้นการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในยุคปัจจุบันเน้นความเป็นอิสระในการบริหารให้มี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน มีการจัดผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียนรวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการมา
ใช้เป็นการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน การบริหาร
งบประมาณจึงให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ ดังนั้นการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเท่าเทียมกัน จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการติดตามประเมินผล
ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานตามเป้าหมายของการจัด
การศึกษา  
 จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านตาขุนจึงได้จัดท าโครงการบริหารการเงินและงบประมาณ
ภายในสถานศึกษาเพ่ือด าเนินงานตามภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง
การจัดการเรียนการสอนโดยมีงบประมาณค่าใช้จ่าย ในการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหาร
งบประมาณ เป็นผลงานเพ่ือให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพโดยมีการจัดซื้อ ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตลอดจนพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน จึงด าเนินการจัดท า
แผนการใช้งบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ อย่างมีระบบ 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ถูกต้องส่งผลให้ระบบการบริหารบรรลุตามที่โรงเรียนก าหนดไว้ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ท าแผนสนับสนุนการบริหารงบประมาณของการใช้เงินของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์คุ้ม
ค่าสูงสุดต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
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 2.2 เพ่ือจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีสภาพที่ดี ปลอดภัย มีความ
จ าเป็นในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาโรงเรียน 
 2.3 เพ่ือสนับสนุนการให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอ้ือให้ผู้เรียน บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ปกครอง เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตลอดถึงมีความพึงพอใจ ต่อ
การบริหารการเงินและงบประมาณภายในโรงเรียน  

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ชุมชนในเขตบริการหมู่ที่ 1, 2, 3, 4 , 7, 9 ต าบลพะแสง 
 2. ครู  นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านตาขุนทุกคน 
 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. จัดสรรงบประมาณ 1. ร้อยละ ของการจัดสรรงบประมาณ 
    ตรงตามแผนปฏิบัติการและการ 
    บริหารจัดการของโรงเรียนได้ตรง 
    ตามความต้องการ 

ร้อยละ 80 

2. จัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมแซมวัสดุ 
    ครุภัณฑ ์

3. ร้อยละของความพึงพอใจของคณะครู 
    นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อการจัด 
    กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมวัสดุ 
    ครุภัณฑ์ ได้ตรงตามความต้องการ  
    ถูกต้อง ตามระเบียบราชการซ่อมแซม 
    วัสดุครุภัณฑ์ ได้ตรงตามความต้องการ  
    ถูกต้อง ตามระเบียบราชการ 

ร้อยละ 90 

 
5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 60,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

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

            

2. จัดซื้อ จัดจ้าง  
   ซ่อมแซมวัสดุ 
   ครุภัณฑ ์
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 200,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมจัดงบประมาณใน 
    โรงเรียน - 2,000 - นางอัฉราวรรณ พัฒแทน 
2. กิจกรรมจัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมแซม 
   วัสด ุครุภัณฑ์ - - 58,000 นางสาวสกุณา  นวนทอง 

รวมทั้งสิ้น 60,000  
 

7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ ของการจัดสรรงบประมาณตรงตาม 
    แผนปฏิบัติการและการบริหารจัดการของ 
    โรงเรียนได้ตรงตามความต้องการ 

สอบถาม 
ส ารวจ 

แบบสอบถาม 
แบบส ารวจความ

พึงพอใจ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของคณะครูนักเรียน 
    และผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมจัดซื้อ 
    จัดจ้าง ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ตรงตามความ 
    ต้องการถูกต้องตามระเบียบราชการ 

ส ารวจ 
สัมภาษณ์ 

แบบส ารวจ 
แบบสัมภาษณ์ 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ในการวางแผนจัดสรรงบประมาณการใช้เงินในโรงเรียนตรงตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน

คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ในการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้ประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด/สาระ/ กิจกรรม/โครงการ  การ
จัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ตรงตามความต้องการถูกต้องตามระเบียบราชการ การรายงาน
ผลการงการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส  และถูกต้องตามระเบียบราชการ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน  ท าให้มีผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด คณะครู นักเรียน  บุคลากร ผู้ปกครอง บุคลากร ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 

 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
       (นางทิพวรรณ   ทองชิต)                  (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
              ต าแหน่ง ครู                                   ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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โครงการ  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
แผนงาน  การบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ     
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ประเด็นที่ 3 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่ม / หน่วยที่รับผิดชอบ    งานบริหารการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนบ้านตาขุน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางทิพวรรณ ทองชิต 
งบประมาณทั้งสิ้น     5,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือองค์ประกอบด้านปัจจัยบริหาร  โดยปัจจัยทั้ง 4  ด้านนี้ทุกด้านย่อมมีความส าคัญ ซึ่งปัจจัย
ด้านเงินก็เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากจะขาดไม่ได้เลย  จากการจัดการศึกษาของไทยที่ผ่านมาไม่
ค่อยประสบความส าเร็จเนื่องจากรัฐไม่สามารถจัดงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่าง
พอเพียง ตรงตามเป้าหมายที่โรงเรียนต้องการ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา  
58  ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบุคคล  ครอบครัว ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบัน
ศาสนา  สถานประกอบการ  สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา                           

ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนบ้านตาขุนจึงจัดให้มี
โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมสนับสนุนเพ่ือพัฒนาโรงเรียนและ
สร้างแรงจูงใจระหว่างองค์กรสถาบันทั้งในและนอกในการจัดการศึกษาโดยมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพสถานการศึกษาและการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
  

2. วัตถุประสงค์ 
1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม 
 2. เพ่ือระดมทรัพยากรจากภายในและภายนอกร่วมกันจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษ 21 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครู ศิษย์เก่า 
ผู้ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
3.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุน 
3.3 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
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4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. จัดกิจกรรมระดมทรัพยากร 
    สนับสนุนการศึกษาจาก 
    ภาครัฐและเอกชน 

1. จัดหารายได้ ทุนการศึกษา  
    และ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์  
    ทางการศึกษา  

เงินบริจาค 
ทุนการศึกษา 
ร้อยละ 30  ของ
นักเรียน 

 

5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 5,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ตค. พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย พค.  มิย.  กค. สค.  กย. 
1. จัดระดมทรัพยากร 
    สนับสนุน 
    การศึกษา จาก 
    ภาครัฐและเอกชน 

            

 

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 5,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. จัดระดมทรัพยากรสนับสนุน 
    การศึกษาจากภาครัฐ 
    และเอกชน - - 5,000 นางทิพวรรณ ทองชิต 

รวมทั้งสิ้น 5,000  
 

7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.จัดกิจกรรมระดมทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา 
   จากภาครัฐและเอกชน การจดบันทึก 

แบบบันทึกผลการ
บริจาคและทุน 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครู 

ศิษย์เก่า บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมระดมทุนและ
ทรัพยากรเพ่ือนักเรียนได้รับทุนการศึกษาร้อยละ30 ของนักเรียน และโรงเรียนไดรับเงินบริจาคเพื่อใช้
ในการบริหารจัดการเรียนการสอน 

 

 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
      (นางทิพวรรณ ทองชิต)                  (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
              ต าแหน่ง ครู                                   ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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โครงการ  พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน 
แผนงาน  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  3  ประเด็นที่ 2 
ลักษณะโครงการ            โครงการใหม่  
กลุ่มงาน  การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ          นางสาวสกุณา   นวนทอง   
งบประมาณทั้งสิ้น         12,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ              1 ตุลาคม  2562  - 30 กันยายน  2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               
1.  หลักการและเหตุผล 

สื่อการเรียนการสอน นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการ
สอนนอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่าง ๆ บทบาทของสื่อการเรียนการสอน ก็คือ 
เป็นตัวกลางหรือพาหนะ หรือเครื่องมือ หรือช่องทางที่ใช้น าเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือสิ่งบอกกล่าว 
(Information)ของผู้ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน เพ่ือท าให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอน
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี สื่อการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ จากสื่อพ้ืนฐานซึ่งเป็ น
ภาษาพูดหรือเขียน ถึงปัจจุบันสื่อมีหลายประเภท หลายรูปแบบ ให้ผู้สอนได้พิจารณาเลือกใช้ตาม
ความเหมาะสมของสื่อแต่ละประเภทที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันเอง สื่อการเรียน
การสอนเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ สื่อที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีความเพียงพอ มีความ
ทันสมัย และอยู่ในสภาพที่สามารถน าไปใช้งานได้ สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ดังนั้น  โรงเรียนบ้านตาขุนจึงจัดท าโครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน เพ่ื อ
น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดทักษะ ความเข้าใจ และแรงจูงใจใน
การเรียนของผู้เรียน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
       1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสื่อในการพัฒนาการเรียนรู้ และมีผลการเรียนที่ดีข้ึน 
 2. เพ่ือจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอความต้องการของผู้เรียน 
3. กลุ่มเป้าหมาย    

นักเรียน  143  คน  ครูจ านวน  10  คน 
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4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ผลิตสื่อ 1. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ 

    ต้องการและใช้สื่อการเรียนการสอน 
ร้อยละ 100 

2. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน 

    การสอน 
2. ร้อยละของนักเรียนมีอุปกรณ์การ 

    เรียนการสอนที่เพียงพอ 
ร้อยละ 80 

 
5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 12,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ตค. พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย พค.  มิย.  กค. สค.  กย. 
1.  ผลิตสื่อ             
2.  จัดซื้อจัดหา 

    อุปกรณ์การเรียน 
            

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 12,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1.  ผลิตสื่อ - - 6,000 นางอัจฉราวรรณ   พัฒแทน 
2.  จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน - - 6,000 นางสาวสกุณา นวนทอง 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 12,000  
 
7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของการผลิตและจัดหาสื่อการเรียน 

    การสอน 
บันทึก แบบบันทึก 

2. ร้อยละของนักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอน 

    ที่เพียงพอ 
ส ารวจ แบบส ารวจ 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1  มีสื่อ  อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพเพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและ 

พอเพียง 
8.2 นักเรียนได้รับการพัฒนางานเต็มศักยภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 
 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
      (นางสาวสุณา  นวนทอง)                  (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
              ต าแหน่ง ครู                                   ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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โครงการ  จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ   
แผนงาน  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  3  ประเด็น 3 
ลักษณะโครงการ                 ใหม่         
กลุ่มงาน  การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        นางศรัณยา  เพชรชู   
งบประมาณทั้งสิ้น        50,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ            1  ตุลาคม  2562 –  30 กันยายน  2563         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างประกอบกันเช่น
ห้องเรียน  บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะห้องเรียนควรสะอาด มีความสะดวกสบายอบอุ่น  
และมีระเบียบพร้อมที่จะเรียน เป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญ ดังนั้นความสะอาด ความเป็นระเบียบน่าอยู่อาศัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้จึงควรมีการ
จัดการประกวดห้องเรียน   เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจส าหรับนักเรียนและบุคลากรในการท างาน ความ
ร่วมมือ  ความสามัคคีในหมู่คณะ   ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการท างานและการเรียนการสอน จน
เกิดเป็นนิสัยรักการท างาน 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านตาขุนจึงได้จัดให้มีโครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ สู่
ห้องเรียนคุณภาพ ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีภายในห้องเรียน  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การท าความสะอาด 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักในการท างาน  ท างานเป็นหมู่คณะ   สามัคคี  เสียสละ   

และมีน้ าใจ 
3. เพ่ือให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอน  และช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข 
4. สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานโดยการจัดการประกวดห้องเรียน รวมทั้งได้รับการ 

ยกย่องชม 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ห้องเรียนทุกห้องทุกระดับชั้นเข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

 



177 
 

แผนปฏิบัติการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563      โรงเรยีนบ้านตาขุน  www.btkh.ac.th 
 

                                                

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. กิจกรรมประกวดโครงการจัด 
    สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ 
    การเรียนรู้สู่ห้องเรียน 
    คุณภาพ  

1. ร้อยละของห้องเรียนทุกห้องทุก 
    ระดับชั้นเข้าร่วมโครงการและ 
    การผ่านเกณฑ์คุณภาพชั้นเรียน 

ร้อยละ 100 

2. ตรวจคุณภาพชั้นเรียนเป็น 
    รายเดือน 

2. ร้อยละของห้องเรียนทุกห้องทุก 
    ระดับชั้นได้รับการประเมินการ 
    ตรวจคุณภาพชั้นเรียน 

ร้อยละ 100 

 
5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 50,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ตค. พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย พค.  มิย.  กค. สค.  กย. 
 1. ส ารวจและตรวจ 
    ตราอุปกรณ์ที่ใช้ใน 
    การท าความ 
    สะอาด  เตรียม 
    วางแผน 

            

2.  เสนอโครงการเพื่อ 
   ขออนุมัติ 

            

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   ประกวดห้องเรียน 

            

4. ประชุมคณะกรรมการ 
    จัดท าเกณฑ์การ 
    ประกวด 

            

5. ด าเนินงานตาม 
   โครงการ 

            

6. ติดตามและ 
    ประเมินผล 
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 50,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. การประกวดโครงการโครงการ 
    จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ 
    เรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ 
  - ใบประกาศการผ่านเกณฑ์ 
    คุณภาพชั้นเรียน 
  - เกียรติบัตรส าหรับห้องเรียน/ 
    คุณครูที่ผ่านเกณฑ์ 
  - เอกสารการตรวจคุณภาพ 
    ชั้นเรียนเป็นรายเดือน  
  - เบ็ดเตล็ด 

- 2,000 48,000 นางศรัณยา เพชรชู 
และคณะครู 

รวมงบประมาณ 50,000  
 

7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

 1. ร้อยละของห้องเรียนทุกห้องทุกระดับชั้นเข้า 
    ร่วมโครงการและการผ่านเกณฑ์คุณภาพ  
    ชั้นเรียน 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2. ร้อยละของห้องเรียนทุกห้องทุกระดับชั้นได้รับ 
    การประเมินการตรวจคุณภาพชั้นเรียน 

ประเมิน แบบประเมิน 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนทุกคน  ช่วยกันพัฒนาห้องเรียนได้สะอาดสวยงาม มีบรรยากาศของห้องเรียนที่

สะอาด  สะดวก  ถูกสุขลักษณะ นักเรียนสร้างนิสัยที่ดีในการท างาน  ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
 
 
 (ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นางศรัณยา  เพชรชู)                  (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
              ต าแหน่ง ครู                                   ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที่ 4 ด าเนินการตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
โครงการ  พัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่  4  เน้นการด าเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่ 6 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน  การบริหารงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ         นางทิพวรรณ  ทองชิต 
งบประมาณทั้งสิ้น         10,000 
ระยะเวลาด าเนินการ        1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563                                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชด ารัสว่าการพัฒนาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง ความไม่ประมาทโดยค านึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและ
คุณธรรม การวางแผน การตัดสินใจ และการกระท าในการจัดหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานจะประสบ
ความส าเร็จตามเปูาหมายที่คาดหวังได้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัวและบุคคล
ต้องร่วมรับผิดชอบร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริม 
สนับสนุน ตรวจสอบตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  ( พ.ศ. 2555- 2559  )  ยังคง
อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม
ที่มีคนเป็นศูนย์กลางพัฒนาอย่างจริงจังเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิด
ความสมดุล  เป็นธรรมและยั่งยืนมุ่งสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  อันจะเป็นการเสริมสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่ประชาชนโดยถ้วนหน้าสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ภาวะการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยท าให้การด ารงชีวิตของคนใน
สังคมไทยได้น าเอาสิ่งอ านวยความสะดวกในทุกๆด้านเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวันแม้กระทั่งสิ่งอุปโภค
และบริโภคต่างๆล้วนอ านวยความสะดวกต่อคนไทยในสังคมทั้งสิ้นด้วยเหตุผลข้างต้นท าให้การใช้ชีวิต
ของคนไทยที่ผ่านมานั้นถึงแม้จะได้รับความสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่สิ่งที่ตามมาโดยไม่รู้ตัวคือการ
ด ารงชีวิตประจ าวันที่ฟุุมเฟือยท าให้คนในสังคมต้องประสบกับปัญหาการด ารงชีวิตตามมาฉะนั้นสิ่งที่
จะสามารถแก้ปัญหาการด ารงชีวิตของคนในสังคมไทยเรื่องการใช้จ่ายฟุุมเฟือย โดยเฉพาะรายจ่ายใน
ครอบครัวให้มีรายจ่ายน้อยลงได้ คือการด ารงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดกลยุทธ์ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติ
ไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 



181 
 

แผนปฏิบัติการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563      โรงเรยีนบ้านตาขุน  www.btkh.ac.th 
 

                                                

2(พ.ศ.2552 –2561) ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ก าหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติ
ไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ดังนั้นโรงเรียนบ้านตาขุนได้จัดท าโครงการพัฒนาอาชีพพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือตอบสนองกลยุทธการพัฒนาสถานศึกษาข้อที่ 5 เน้นการด าเนินการตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนโรงเรียนได้รับการประเมินเป็นแบบอย่างในการขยายเครือข่ายขับเคลื่อนหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  นักเรียนจะต้องมีความเรียนรู้ความเข้าใจโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และได้ฝึก
ปฏิบัติจริง  สามารถน าไปประกอบอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว  และชุมชน  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้และด าเนินชีวิตโดยใช้แนวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ฝึกทักษะและพัฒนาพ้ืนฐานด้านอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
  นักเรียนจ านวน 178 คน  ครู  16  คน 

4. กิจกรรม / ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.  เรยีนรู้และด าเนินชวีิตโดยใช ้
     แนวทางตามหลักปรชัญา 
      เศรษฐกิจพอเพียง 

 1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
     และสามารถปฏิบัติตามแนวทางหลัก 
     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 90 

2.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านอาชีพและ 

     หารายได้ระหว่างเรยีน 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ท ากิจกรรมที่ตนเอง  
    สนใจและหารายได้ระหว่างเรียนได้ ร้อยละ 80 
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5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 10,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ตค. พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย พค.  มิย.  กค. สค.  กย. 
 1.   เรยีนรู้และ 
      ด าเนินชวีิต  
      โดยใช้แนวทาง 
      ตามหลักปรชัญา 
      เศรษฐกิจพอเพียง 

            

2.  พัฒนาพ้ืนฐาน 
    ด้านอาชีพและ 

    หารายได้ 
    ระหว่างเรียน 

            

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 10,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1.  เรยีนรู้และด าเนินชวีิตโดยใช ้
    แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ 
    พอเพียง - - 5,000 นางทิพวรรณ  ทองชิต 
2. พัฒนาพ้ืนฐานด้านอาชีพและหา 
   รายได้ระหว่างเรียน - - 

 
5,000 นางสาวพัชนี  ชมบุญ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000  
 

7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ 
    สามารถปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
    อย่างถูกต้อง 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ท ากิจกรรมที่ตนเอง 
    สนใจและหารายได้ระหว่างเรียนได้ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางการด าเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้และน ามาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต  มี
ภูมิคุ้มกันพ่ึงตนเองได้  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน  สามารถน าไปจ าหน่ายใน
ตลาดใกล้ๆนอกจากนี้โรงเรียนบ้านตาขุนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วม พัฒนาเป็น
แบบอย่างในการขยายเครือข่ายขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 

 
(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นางทิพวรรณ  ทองชิต)                   (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
              ต าแหน่ง ครู                                    ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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โครงการ       โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
แผนงาน        วิชาการ 
สนองกลยุทธ์องค์กร       กลยุทธ์ที่ 4  เน้นการด าเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา      มาตรฐานที่  1,2 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่ม / หน่วยที่รับผิดชอบ       การบริหารงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางทิพวรรณ ทองชิต 
งบประมาณทั้งสิ้น        10,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ       1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
_________________________________________________________________________ 
1.หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ดล้อม 
ด าเนินงานโครงการปลอดขยะ เพ่ือเผยแพร่แก่โรงเรียนและชุมชนให้เกิดโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นแนวคิดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดการเกิดขยะ การท าให้ขยะเหลือน้อยที่สุด 

 2. เพ่ือจัดการขยะที่เหลืออย่างมีประสิทธิภาพสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ 
 3. เพ่ือส่งเสริมการมีรายได้จากการขายขยะ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนจ านวน   178  คน   ครู  16  คน 
 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. อบรมให้ความรู้เรื่องขยะ 
 
 
 

1. ร้อยละของนักเรียนเข้าใจการจัด 
    กิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการ 
    จัดการขยะภายในโรงเรียน    
    ตามหลักการ 3 R 

ร้อยละ80 

2. ลด คัด แยก  ใช้ประโยชน์ 
    ขยะ  มูลฝอย 

2. ร้อยละของนักเรียนมีมาตรการ 
    จัดการขยะ 

ร้อยละ90 

3. ธนาคารขยะ 3. ร้อยละของนักเรียนน าขยะไปใช้ 
    ประโยชน์ตามหลักการ 3 R 

ร้อยละ80 
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5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
เงินงบประมาณ 10,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

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

            

2. ลด คัด แยก  
   ใช้ประโยชน ์
   ขยะมูลฝอย 

            

3. ธนาคารขยะ             

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 10,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. อบรมให้ความรู้เรื่องขยะ  
- 

 
2,000 

 
- 

 
นางทิพวรรณ ทองชิต 

2. ลด คัด แยก ใช้ประโยชน์ 
   ขยะมูลฝอย 

 
- 

 
- 

 
4,000 

 
นางทิพวรรณ ทองชิต 

3. ธนาคารขยะ - - 4,000 นางทิพวรรณ ทองชิต 
รวมทั้งสิ้น 10,000  

 

7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนเข้าใจการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม 
    กระบวนการจัดการขยะภายในโรงเรียน   
    ตามหลักการ 3 R 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. ร้อยละของนักเรียนมีมาตรการจัดการขยะ สังเกต แบบสังเกต 
3. ร้อยละของนักเรียนน าขยะไปใช้ประโยชน์ 
    ตามหลักการ 3 R 

บันทึก แบบบันทึก 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของ

สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่สวยงาม สะอาด และน่าอยู่ 

 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
      (นางทิพวรรณ ทองชิต)                   (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
           ต าแหน่ง ครู                                       ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมอัตลักษณ์สถานศึกษาให้โดดเด่น 

 
โครงการ  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 
แผนงาน  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมอัตลักษณ์สถานศึกษาให้โดดเด่น   
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่  3 การะบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ  ประเด็นที่ 2 
ลักษณะโครงการ              ต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน  การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ         นางทิพวรรณ  ทองชิต 
งบประมาณทั้งสิ้น         30,000 บาทบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ        1 ตุลาคม  2562  –  30  กันยายน  2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง) มาตราที่ 7  มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล     
       โรงเรียนบ้านตาขุน  ได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเพ่ือการพัฒนาคน  ให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมบูรณ์ครบทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม  
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  เพ่ืออยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนร่วมประสาน
สัมพันธ์กัน เพ่ือส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  อันดีงาม ซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาติ  ชุมชนและ
ท้องถิ่นนั้นที่สืบทอด กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  และถือปฏิบัติกันมา  ประเพณีวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงาม
ซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชุมชน และท้องถิ่นนั้น ๆ  ที่สังคมหนึ่ง ทีมีการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพ
บุรุษ  และถือปฏิบัติกันมา ดังนั้นโครงการนี้จึงจัดขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนและชี้แนะให้กลุ่มเด็กเยาวชนได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพ่ือให้สอดคล้องตามหลักสูตร
การศึกษาที่ก าหนดให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ความเป็นท้องถิ่นของตน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจในการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 2. นักเรียนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
วันส าคัญต่าง ๆ ตลอดถึงกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียน จ านวน 178  คน  ครู จ านวน  16 คน 
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4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. วันส าคัญในชาติ 
       

1. ร้อยละของนักเรียนร่วมกิจกรรมวัน 
    ส าคัญชาติ 

ร้อยละ100 

2. กิจกรรมวันทางศาสนา 
 

2. ร้อยละของนักเรียนรู้และเข้าใจ 
    วัฒนธรรม ประเพณีเกี่ยวกับวันส าคัญ 
    ทางศาสนา 

ร้อยละ 80 

3. กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี 
    ท้องถิ่น 

2. ร้อยละของนักเรียนรู้และเข้าใจ 
    วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นของตน  
    และเกิดความภูมิใจ รักหวงแหน อนุรักษ์ 

ร้อยละ 80 

 

5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 30,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ตค. พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย พค.  มิย.  กค. สค.  กย. 
1.  วนัส าคัญในชาติ                   
2. กิจกรรมวันส าคัญ 
    ทางศาสนา 

            

3. กิจกรรมวัฒนธรรม 
   ประเพณีท้องถิ่น 

            

 

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 30,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. วันส าคัญในชาติ - 4,000 6,000 นางสุวัจนา  เพชรานันท 
2. กิจกรรมวันทางศาสนา -  5,000 5,000 นางทิพวรรณ  ทองชิต 
3. กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณ ี
   ท้องถิ่น 

- 
  5,000 5,000 นางสุวัจนา  เพชรานันท์ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000  
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7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนรู้และเข้าใจร่วมกิจกรรมวัน 
   ส าคัญชาติ 

สังเกต แบบสังเกต 

2. ร้อยละของนักเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรม  
   ประเพณีเกี่ยวกับวันส าคัญทางศาสนา 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

3. ร้อยละ ของนักเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรม  
   ประเพณี ท้องถิ่นของตน และเกิดความภูมิใจ  
   รักหวงแหน อนุรักษ์ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นของตน เกิดความภาคภูมิใจ รักหวงแหน 
อนุรักษ์  และมีส่วนร่วมในการสืบสานสัมพันธ์การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  วันส าคัญ  และ
กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน 

 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
       (นางทิพวรรณ  ทองชิต)                    (นางสุวัจนา เพชรานันท์)  
           ต าแหน่ง ครู                                        ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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โครงการ               ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงาน   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ์องค์กร          กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1  ประเด็นที่ 1,2 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน                       การบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    นางทิพวรรณ ทองชิต 
งบประมาณทั้งสิ้น  2,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล                                                              
         โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกา
ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียน
จึงเห็นสมควรน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เ พ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้น
และรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถด ารงตน
ให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
         โรงเรียนบ้านตาขุน  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปของสภานักเรียน   เพ่ือเป็น
การส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานสภานักเรียน จึงจัด
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น 
 

1. วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียนตาม
ระบอบประชาธิปไตย  
    2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและ
หน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย  
    3. เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้น า และผู้ตามในระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง  
    4. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วมท างานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความ
คิดเห็นของคนอ่ืน  
    5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของ
โรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 135 คน 
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4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 1. นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
    ประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข 

ร้อยละ  90 

2. จัดประชุมให้ความรู้ 
    นักเรียน 

2. นักเรียนมีลักษณะพฤติกรรมประชาธิปไตย 
    ที่สอดคล้องกับสังคมไทยในปัจจุบัน 

ร้อยละ  90 

3. จัดเลือกตั้งคณะกรรมการ 
   นักเรียน 

3. นักเรียนเคารพสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
    ไว้วางใจผู้อ่ืน มองโลก ในแง่ดี  และสมาน 
    ความสามัคคี 

ร้อยละ  90 

4. เลือกประธานนักเรียน 4. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในระบบ 
    ประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม 

ร้อยละ  90 

5. กิจกรรมจิตอาสาสภา 
   นักเรียน 

5. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ 
    ตนเอง และต่อส่วนรวม 

ร้อยละ  90 

6. กิจกรรมหน้าเสาธง 6. นักเรียนมีลักษณะพฤติกรรมที่มีความ 
    รัก  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

ร้อยละ  90 
 

5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 2,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

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

            

2. จัดประชุมให้ 
    ความรู้นักเรียน 

            

3. จัดเลือกตั้ง 
    คณะกรรมการ 
    นักเรียน 

            

4. เลือกประธาน 
   นักเรียน 

            

5. กิจกรรมจิตอาสา 
    สภานักเรียน 

            

6. กิจกรรมหน้าเสาธง             
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 2,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ - - - นางสาวสกุณา นวนทอง 
2. จัดประชุมให้ความรู้นักเรียน - - 1,000 นางทิพวรรณ ทองชิต 
3. จัดเลือกตั้งคณะกรรมการ 
    นักเรียน - - - 

นางทิพวรรณ ทองชิต 
นางสาวสกุณา นวนทอง 

4. เลือกประธานนักเรียน - - 1,000 นางสาวสกุณา นวนทอง 
5. กิจกรรมจิตอาสาสภานักเรียน - - - นางสาวสกุณา นวนทอง 
6. กิจกรรมหน้าเสาธง - - - นางสาวสกุณา นวนทอง 

รวมทั้งสิ้น 2,000  
 

7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้เรียนมีลักษณะพฤติกรรมประชาธิปไตยท่ี 
   สอดคล้องกับสังคมไทยในปัจจุบัน 

การสังเกต/ประเมิน
สถานทีจ่ริง 

แบบสรุปและ
รายงานผล 

2. ผู้เรียนมีลักษณะพฤติกรรมที่มีความรัก  
   ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

การสังเกต/ประเมิน
สถานที่จริง 

แบบสรุปและ
รายงานผล 

3. เคารพสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น  ไว้วางใจ 
   ผู้อื่น  มองโลกในแง่ดี  และสมานความสามัคคี 

การสังเกต/ประเมิน
สถานทีจ่ริง 

แบบสรุปและ
รายงานผล 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนสามารถเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มและสามารถประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มได้

ดี  มีความส านึกรับผิดชอบกล้าแสดงออกตามระบบประชาธิปไตย 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นางทิพวรรณ ทองชิต)                  (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
              ต าแหน่ง ครู                                   ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
 

                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงการสนองจุดเน้นตามกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการพัฒนาตามแนวทางปฏิรูป 

การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 

โครงการ  กิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูป 
                               การศึกษา 
แผนงาน  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่  6  
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  3 ประเด็นที่ 1 
ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง      
กลุ่มงาน  วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ         นางศรัณยา  เพชรชู 
งบประมาณทั้งสิ้น        40,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ              1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน 2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นโดยก าหนดแนวทางพัฒนาร่วมกัน  ชี้แนะ ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาสังคม
ตามนโยบายจุดเน้นและแนวทางปฏิรูปการศึกษา  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สถานศึกษาได้รับ
มอบหมายหรือก าหนดเอง เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 โรงเรียนบ้านตาขุนจึงได้จัดท าโครงการและกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบายตามจุดเน้น
ในแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา   โดยมีการ
ก าหนดมาตรการที่น ามาปรับปรุง พัฒนา  เพื่อด าเนินโครงการและกิจกรรมอย่างมีระบบ   
  
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพทางการปฏิรูปการศึกษาและนโยบาย
ตามจุดเน้น 
 2. เพ่ือให้โรงเรียนพัฒนางานอาชีพให้เป็นผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ  1ผลิตภัณฑ์ 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและ
สามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
3. เป้าหมาย   
 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุน จ านวน 181 คน จ านวน ครู 13 คน รวมทั้งสิ้น 194   คน 
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4. กิจกรรม / ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

               กิจกรรม  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ทดสอบพัฒนาการอ่านออก 
    การเขียนภาษาไทย 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการทดสอบ 
การอ่านออกการเขียนภาษาไทย 

ร้อยละ 100 

2. ทดสอบฟรีโอเน็ต ร้อยละของผู้เรียนได้รับการทดสอบ 
ฟรีโอเน็ต 

ร้อยละ 100 

3. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 80 

4. โรงเรียนดีประจ าต าบล โรงเรียนมีผลงาน 1 อาชีพ  1ผลิตภัณฑ์ ระดับดี 
5. กิจกรรมอื่นที่ได้ตามรับ 
    นโยบายของ สพฐ.  
    หรือหน่วยงานอื่นๆ 

ร้อยละของผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 

 

5. กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
   เงินงบประมาณ 40,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ตค. พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย พค.  มิย.  กค. สค.  กย. 
1. ทดสอบพัฒนาการ 
   อ่านออกการเขียน 
   ภาษาไทย 

            

2. ทดสอบฟรีโอเน็ต             
3. การประชุม 
    ผู้ปกครองนักเรียน 

            

4. โรงเรียนดีประจ า 
    ต าบล 

            

5. กิจกรรมอื่นที่ได้ 
    ตามรับนโยบาย 
    ของ สพฐ. หรือ 
    หน่วยงานอื่นๆ 
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 40,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ทดสอบพัฒนาการอ่านออกการ 
    เขียนภาษาไทย 

  4,000 นางศรัณยา  เพชรชู 

2. ทดสอบฟรีโอเน็ต   1,500  
3. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน   7,000  
4. โรงเรียนดีประจ าต าบล   5,000  
5. กิจกรรมอื่นที่ได้ตามรับนโยบาย 
   ของ สพฐ. หรือหน่วยงานอื่นๆ 

7,500 7,500 7,500  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 40,000   บาท  
 

7. ประเมินผลกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการทดสอบการอ่านออก 
    การเขียนภาษาไทย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการทดสอบฟรีโอเน็ต ทดสอบ แบบทดสอบ 
3. โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียน 
   ละ 1 ครั้ง 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

4. โรงเรียนมีผลงาน 1 อาชีพ  1ผลิตภัณฑ์ ประเมิน แบบประเมิน 
5. ร้อยละของผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ประเมิน แบบประเมิน 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและสนองตาม

นโยบายจุดเน้นมีการพัฒนางานอาชีพเพ่ือผู้เรียนได้ฝึกทักทักษะ แสดงความคิดเห็นสามารถสรุปองค์
ความรู้และน าเสนอผลงานรวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

(ลงชื่อ)…………….…….............ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)…………...……….………ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นางศรัณยา  เพชรชู)                   (นางสุวัจนา  เพชรานันท์)  
              ต าแหน่ง ครู                                    ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
                         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนไปสู่ความส าเร็จ 

การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเป็นงานของบุคลากรทุกระดับภายในสถานศึกษา  โดยมี
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าการประยุกต์ใช้และบุคลากรทุกคนเป็นผู้ร่วมมือ  ดังนั้นปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งต่อความส าเร็จของการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  ได้แก่   การติดต่อสื่อสารภายใน
สถานศึกษา  ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแผนกลยุทธ์  ผู้บริหารจะต้อง
น าเสนอให้บุคลากรรับทราบอย่างชัดเจน  รวมทั้งกระตุ้นและชักจูงให้บุคลากรเห็นพ้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  เมื่อองค์กรสามารถบรรลุถึง เป้าหมายในทุกๆด้าน  จึงจะถือว่าการ
ประยุกต์ใช้แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาประสบวามส าเร็จ 

ขั้นตอนการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  
 1.  ศึกษาแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  เป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้  เพ่ือจัดท า
แผนที่กลยุทธ์และรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ 
 2.  ทบทวน / ปรับกลยุทธ์  ในขั้นนี้เป็นการทบทวนกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้  เพ่ือพิจารณาว่า
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร ซึ่งอาจมีกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์  จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
  -  นโยบายหน่วยเหนือ  หรือนโยบายสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยน 
  -  สังคมภายในประเทศ  หรือสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ 
  -  กลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

3.   จัดท าแผนปฏิบัติการ  ในขั้นนี้สถานศึกษาจะต้องแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ 
(Action  Plan)  โดยจัดท าโครงการ/ กิจกรรมที่จะด าเนินงาน  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  เป้าหมาย  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  และก าหนดงบประมาณ  จากการทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์หลัก  
ประเด็นกลยุทธ์ และกลยุทธ์  และแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  เพ่ือเป็นกรอบ
ทิศทางการด าเนินงานตามภารกิจ 
 4.   ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน  ในขั้นนี้เป็นการปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้
สถานศึกษาพร้อมที่จะน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ส าเร็จ  ได้แก่  การปรับโครงสร้างการท างาน  
ระบบงาน  บุคลากร  ตลอดจนวัฒนธรรมของหน่วยงาน  ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าวมีองค์
ความรู้ที่สามารถศึกษาเพ่ิมเติมจากการพัฒนาองค์กร  การจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง  ( Blue 
print for Change ) 
 5.   ควบคุม  ก ากับ  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นการด าเนินการดังนี้ 
  -  ตรวจสอบความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงาน 
  -  ก ากับให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังการปฏิบัติงาน 
  -  การได้รับการสนับสนุนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือหน่วยงานอื่นๆ 

 

การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์   
 ขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ได้แก่  การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์  ซึ่ง
หมายถึงการที่ผู้บริหารคอยติดตามและคอยตรวจสอบความก้าวหน้า  ปัญหา  อุปสรรค  ตลอดจน
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ความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบขึ้นเป็นกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา   วิธีการในการติดตามประเมินผลนั้นก็คือ  การคอยติดตามข้อมูลข่าวสารสารสนเทศโดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับตัวชี่วัดความส าเร็จต่างๆที่ก าหนดไว้  และคอยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น  ตลอดจนถึงการคอยติดตามให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ  ในทุกๆด้าน  ให้
สามารถปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลนอกจากจะช่วยให้ทราบ
ถึงความส าเร็จและความก้าวหน้าของงานแล้ว  ยังเป็นการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานรับเอากล
ยุทธ์ไปปฏิบัติด้วยความมั่นใจ  นอกจากนี้การได้เรียนรู้ถึงผลส าเร็จหรือล้มเหลวตลอดจนข้อผิดพลาด
ต่างๆ  ก็ยังเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา  ซึ่งจะน าไปสู่การปรับตัวได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 
 การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงาน  อันจะ
น าไปสู่การด าเนินการแก้ไขปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย  ผู้บริหารจึงต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลเพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานต่างๆ ของสถานศึกษาว่าอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด  การติดตามและประเมินผลมักใช้ควบคู่
กัน 
 การติดตาม  ( Monitoring )  หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ เพ่ือตัดสินใจว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน /โครงการ  นั้นหรือไม่เพียงใด 
 การประเมินผล ( Evaluation )  หมายถึงการตรวจความก้าวหน้าของแผนงาน /โครงการ
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน / โครงการนั้นๆว่ามีมากน้อยเพียงใด  เมื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น  จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน /โครงการ 
 ดังนั้นการติดตามเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน /โครงการ  ส่วนการประเมินผลอาจจะประเมินได้ในทุกช่วงของแผนงาน / โครงการ  
นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจท าแผนงาน /โครงการ  ขณะด าเนินงานในจุดต่างๆ และเมื่อสิ้นสุดแผน   สิ้น
ปีงบประมาณ หรือแผนงาน /โครงการแล้วเสร็จ 

การติดตามผลการด าเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลมาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานมีลักษณะดังนี้ 
1. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง               

(3-5ปี ) เป็นการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลส าเร็จของแผนในระยะครึ่งแผนและระยะ
สิ้นสุดแผน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการส าคัญที่ก าหนดไว้ในกรอบแผนงานโครงการ                          
(Initiative) เพ่ือให้สามารถปรับกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น นโยบาย
รัฐบาลกระทรวง  กรม  และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 

 2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ (Action  Plan) ซึ่งเป็นแผนใช้เงินเป็นการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนซึ่งอาจก าหนดเป็นจุดเน้นการด าเนินงาน
ประจ าปี โดยติดตามความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน  รวมทั้งผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นรายไตรมาส  เพ่ือให้สามารถปรับแผนได้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาทั้งนี้เครื่องมือติดตามผลการด าเนินงานอาจใช้แบบส ารวจ  สัมภาษณ์ โปรแกรม On  
Wab  และการศึกษาวิจัยรวมทั้งผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการหรือผู้รับผิดชอบหลักในการบริหาร
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แผนสู่การปฏิบัติได้รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค  และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
กลั่นกรองข้อมูล  เนื่องจากข้อมูลจากการรายงานบุคคลอาจไม่ครบถ้วน  เมื่อน าเสนอคณะกรรมการฯ 
ของสถานศึกษาจะได้พิจารณาร่วมกันจะได้เพ่ิมเติมข้อมูลให้สมบูรณ์และมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กันมากข้ึน 
          โรงเรียนบ้านตาขุนได้ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามประเมินผล ตรวจสอบและรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน / การด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2563 ไว้ดังนี้ 

          1. การก ากับติดตาม (Mornitoring) 
                1.1 ก าหนดวิธีการ/รูปแบบการก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
                1.2 ก าหนดกรอบระยะเวลาและแผนก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
                1.3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

          2. การประเมินผล (Evaluation) 
                2.1 ก าหนดวิธีการ/รูปแบบการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
                2.2 สร้างเครื่องมือประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
                2.3 ก าหนดกรอบระยะเวลาการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
                2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
                2.5 ด าเนินการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมทั้งก่อนด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือดู
ความเป็นไปได้ระหว่างด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือดูความก้าวหน้าและปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน
และประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพ่ือดูประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินงาน 

          3. การตรวจสอบ ( Audition) 
                3.1 โรงเรียนประเมินตนเองตามผลงาน โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติบันทึกผล เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนา 
                3.2 คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค และหาทางช่วยเหลือสนับสนุน 

          4. การรายงานผล (Reporting) 
                4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดโครงการ/
กิจกรรม 
                4.2 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562  โรงเรียนสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
น าไปเป็นข้อมูลในปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

                4.3 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  2562  โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมและจัดท ารายงานประจ าปี เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนหน่วยงานต้นสังกัด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
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ภาคผนวก 
 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  

2. ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

3. บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านตาขุน 
ที่ 57 /2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 
........................................................................................... .................................................................. 

           ด้วยโรงเรียนบ้านตาขุน มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึง ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โดยด าเนินงานตามขอบข่ายงาน   4 ด้าน  คือ  
งานวิชาการ  งานบุคคลากร   งานการเงินและสินทรัพย์  และ งานบริหารทั่วไป   เพ่ือให้การ
บริหารงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  โรงเรียนบ้านตาขุน    จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนการศึกษา  ปีงบประมาณ  2563  เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

 1. นายจรัญ ทองปัสโนว์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
           2. นายด ารงศักดิ์  รจนา      ครู    รองประธานกรรมการ 
           3. นางทิพวรรณ   ทองชิต  ครู    กรรมการ 
 4. นายรัชชา  มุสิก  คร ู   กรรมการ 

5. นางอัจฉราวรรณ พัฒแทน   ครู                            กรรมการ 
6. นางสาวนันทพร ติกบริพัตร์ คร ู   กรรมการ 
7. นางสาวสกุณา นวนทอง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
8. นางสาวขนิดา   กุลฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
9. นางพนารัตน์ เพ็งจันทร์        ครูพ่ีเลี่ยงอนุบาล  กรรมการ 
10. นายวิระ ชูจันทร์                 ช่างปูน 4         กรรมการ 
11. นางสุวัจนา เพชรานันท์       ครู    กรรมการและเลขานุการ 
12. นางศรัณยา เพชรชู             ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
                ให้คณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้    ร่วมกันด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563  ให้แล้วเสร็จทันตามก าหนดให้จงได้ 
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  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                         สั่ง  ณ  วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) 
                                                                     (นายจรัญ ทองปัสโนว์) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านตาขุน 
ที่ 58 /2562 

เรื่อง   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 
........................................................................................... 

                 ดว้ยโรงเรียนบา้นตาขุน    ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าของสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ 2563  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษา และเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบและบรรลุวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  
ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 
                 ดังนั้น จึงให้ผู้ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้    มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่รับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563  ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
                  ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562  เป็นต้นไป 
 
                           สั่ง  ณ  วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
                                           
 
                                                                 (ลงชื่อ) 
                                                                             (นายจรัญ ทองปัสโนว์) 
                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
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แนบท้ายค าสั่งโรงเรียนบ้านตาขุน  ที่  58/2562  สั่ง  ณ  วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

ที ่ งาน / โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย วิชาการ นางสาวนันทพร ติกบริพัตร์ 
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อย วิชาการ นางสาวนันทพร ติกบริพัตร์ 
3. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ วิชาการ นางสาวนันทพร ติกบริพัตร์ 
4. โครงการนิเทศติดตามผล วิชาการ นางสาวนันทพร ติกบริพัตร์ 
5. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ วิชาการ  นางศรัณยา เพชรชู 
6. โครงการสัญญาการอ่านประสาน

ผู้ปกครอง 
วิชาการ  นางศรัณยา เพชรชู 

7. โครงการ One student/One Product วิชาการ  นางสาวสกุณา นวนทอง 
8. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาการ  นางศรัณยา เพชรชู 

9. โครงการพิชิต NT/O-net วิชาการ นางสุวัจนา เพชรานันท์ 
10. โครงการโรงเรียนคุณธรรม บริหารทั่วไป นางสุวัจนา เพชรานันท์ 
11. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับ

นักเรียนที่มีการบกพร่องทางการเรียนรู้ 
วิชาการ  นางศรัณยา เพชรชู 

12. โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

วิชาการ  นางศรัณยา เพชรชู 

13. โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสนทรีย
ภาพผู้เรียน  

บริหารทั่วไป นางอัจฉราวรรณ พัฒแทน 

14. โครงการนิเทศการจัดการศึกษา วิชาการ นายจรัญ ทองปัสโนว์ 
15. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิชาการ  นางศรัณยา เพชรชู 
16. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิชาการ  นางศรัณยา เพชรชู 
17. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
บริหารบุคคล นายรัชชา  มุสิก 

18. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนการสอนและ
การบริหาร 

การบริการและการ
จัดการ 

นายด ารงศักดิ์ รจนา 

19. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา วิชาการ  นางศรัณยา เพชรชู 
20. โครงการจัดท าแผนประจ าปี บริหารทั่วไป นางสุวัจนา เพชรานันท์ 
21. โครงการระบบประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา 
บริหารทั่วไป นางศรัณยา เพชรชู 

22. โครงการบริหารงานการเงิน การเงินและ
สินทรัพย์ 

นางทิพวรรณ ทองชิต 
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ที ่ งาน / โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 

23. โครงการระดมทรัพย์เพื่อการศึกษา การเงินและ
สินทรัพย์ 

นางทิพวรรณ ทองชิต 

24. โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการ
สอน 

วิชาการ นางสาวสกุณา นวนทอง 

25. โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ห้องเรียนคุณภาพ 

วิชาการ นางศรัณยา เพชรชู 

26. โครงการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บริหารทั่วไป นางทิพวรรณ ทองชิต 

27. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ บริหารทั่วไป นางทิพวรรณ ทองชิต 
28. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่นและวันส าคัญ 
บริหารทั่วไป นางทิพวรรณ ทองชิต 

29 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย บริหารทั่วไป นางทิพวรรณ ทองชิต 
30. โครงการกิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบาย

จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
วิชาการ นางศรัณยา เพชรชู 
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บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านตาขุน 

------------------------------------------------------------------------------- 

           แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  ปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนบ้านตาขุนเล่มนี้ได้
ด าเนินการจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 3  มาตรฐาน 14 
ประเด็นหลัก และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน 13 ประเด็นหลัก 10 
ประเด็นย่อย โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล จน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาขุน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562   

 

 

                                                        (ลงชื่อ).................................................   

                                                                  (นายอนุรักษ์ ไชยนาเคนทร์) 
                                                           ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 

                                                        (ลงชื่อ).................................................                                                            

                                                                     (นายจรัญ ทองปัสโนว์) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุน 
                                                                   กรรมการและเลขานุการ 
 

 


