
การให้ความเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 
ของโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 

.................................................................. ............ 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217                
ครั้งที่ 3/2564 เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 แล้ว     

 
(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว  ดังนี้ 

 - งบงานบริหารวิชาการ     60%  จ านวน      715,920   บาท  
  - งบงานบริหารทั่วไป  15% จ านวน      361,053   บาท      
 - งบงานบริหารงบประมาณ   4%      จ านวน       39,320   บาท  
 -  งบงานบริหารบุคคล   6% จ านวน       80,000   บาท 
 - งบงานกิจการนักเรียน   15%   จ านวน      223,980   บาท      
  - งบส ารองจ่าย                    จ านวน      200,000   บาท 
  - ค่าสาธารณูปโภค  จ านวน      500,000   บาท 
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   จ านวน       10,000    บาท 
             รวมงบประมาณท้ังส้ิน  2,130,273  บาท       

(2) เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564  ได้ 
 
 

 (ลงชื่อ)  .................................................... 
               (นายสุพัศ  ศรีทองไหม) 

           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 

 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 นี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานของ
โรงเรียน โดยการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 และ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาโรงเรียน ซ่ึงประกอบ ด้วย 4 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่  2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ส่วนที่  3 รายละเอียดของแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ส่วนที่ 4 การบริหารสู่การปฏิบัติ  

คณะผู้จัดท า  ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะท างาน
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง  ที่ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์   ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
องค์กร ที่ได้ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท า  จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีเล่มนี้จะ
บรรลุสัมฤทธิผลได้ ทุกคนต้องน าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงต่อไป 

 
      

โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 
               1 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



สารบัญ 
เรื่อง                    หน้า 
การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564     
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน         1 

   ข้อมูลทั่วไป         1 

   ข้อมูลด้านการบริหาร        1 

   ข้อมูลด้านนักเรียน        4 

   ข้อมูลบุคลากร         5 

   ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และการใช้     22 

   สภาพชุมชนโดยรวม        23 

   โครงสร้างหลักสูตร        24 

   ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา      29 
ส่วนท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา       49 

   นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    63 

   ทิศทางการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่      65 

   ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217   67 

   มาตรฐานการศึกษา        68 
ส่วนท่ี 3 รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ   73 

   ประมาณการรายรับ        74 

   ประมาณการรายจ่าย        75 

   การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม     79 

   ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษา  80 

   โครงการ/กิจกรรม        134 
ส่วนท่ี 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ       330 

   การขับเคลื่อนการน าแผนสู่การปฏิบัติ      330 

   การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล      331 

   การรายงานผล        331 
ภาคผนวก           332 

   ค าสั่งโรงเรียน         333 
 



สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง         หน้า 

   ปฏิทินการน าแผนสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย  338 

   ปฏิทินการน าแผนสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษา 339 

   คณะท างาน        356  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญโครงการ 
เรื่อง                    หน้า 
โครงการระดับการศึกษาปฐมวัย 
   1. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย       134 
   2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและบริหารงานปฐมวัย      137 
   3. โครงการสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้        143 
โครงการระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
งานบริหารวิชาการ 
   4. โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาพ.ศ.2560     147 
       (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 ) 
   5. โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทย        152 
   6. โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   156 
   7. โครงการค านวณชวนคิด         160 
   8. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้   166 
   9. โครงการบวร  สัมพันธ์  พัฒนาคุณธรรมน าชีวิต       172 

   10. โครงการสร้างคนดีด้วยสุนทรียภาพ        179 
   11. โครงการเรียนรู้สู่อาชีพ         183 
   12. โครงการรอบรู้สู่สุขภาพ         187 
   13. โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ    192 
   14. โครงการโครงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การอ่านและการเขียนภาษาจีน   197 
   15. โครงการเรียนรวมเรียนรู้อย่างมีความสุข       202 
   16. โครงการลดเรียน เพ่ิมรู้         206 
   17. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา        210 
   18. โครงการส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ     218 
   19. โครงการการวัดและประเมินผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      223 
   20. โครงการปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีสอน (นิเทศ ติดตามและประเมินผลคุณภาพการศึกษา)  229 
   21. โครงการห้องสมุดมีชีวิต         234 
   22. โครงการรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน      240 

   23. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program  245 
        (IEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 และ4 ปีการศึกษา 2564 
งานบริหารงบประมาณ    
   24. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564     250 
 



สารบัญโครงการ (ต่อ) 
เรื่อง                    หน้า 
โครงการระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
งานบริหารบุคคล 
   25. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา       254 
งานบริหารท่ัวไป 
   26. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา      259 
   27. โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน      265 
   28. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)      270 
   29. โครงการโรงเรียนคุณธรรม          275 
   30. โครงการรักเรา รักษ์โรงเรียน         280 
งานกิจการนักเรียน 
   31. โครงการโรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข       283 
   32. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน      291 
   33. โครงการสานฝันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ        296 
   34. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน        300 
   35. โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่     305 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) 

 


