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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

 
 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑ ประวัติความเป็นมา 
โรงเรียนบ้านปลายคลองเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   

สุราษฎร์ธานีเขต ๒  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  ๑  ต าบลตะปาน  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งเป็น
ที่ดินของราชพัสดุ ทะเบียนเลขที่  ๕๐๕  สค.๑  เลขที่  ๑๐๓  มีเนื้อที่ประมาณ  ๔๘  ไร่  โรงเรียนบ้าน    
ปลายคลองได้ก่อสร้างและเริ่มท าการสอนเมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๙๑  โดยชาวบ้านปลายคลองช่วยกันสร้างเป็น
อาคารไม้ชั่วคราวหลังคามุงด้วยจาก  ซึ่งมีนายเนื่อง หริตา เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่เป็นผู้น าและให้
ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลต าบลกรูด ๖ บ้านปลายคลอง” และข้ึนอยู่กับเขตการปกครองอ าเภอบ้านนาสาร    
ซึ่งต่อมาในวันที่  ๑  ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๔  ทางกระทรวงมหาดไทยได้แบ่งเขตการปกครองใหม่มาขึ้นอยู่ในเขต
การปกครองของอ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๑.๒ สภาพทั่วไปของโรงเรียน 
๑.๒.๑ ที่ตั้ง  

   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านปลายคลอง  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  ๑  ต าบลตะปาน  อ าเภอพุนพิน  
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  ๘๔๑๓๐   โทรศัพท์ ๐๗๗-๙๒๗๔๒๓   โทรสาร -   
  website http://www.plaiklong.ac.th  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 
  ๑.๒.๒ ปรัชญาโรงเรียน 
   คุณธรรมน าความรู้ 
  ๑.๒.๓ ค าขวัญโรงเรียน 
   เรียนดี   กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม   กิจกรรมเป็นเลิศ 
  ๑.๒.๔ สีประจ าโรงเรียน 
   เหลือง – ด า 
  ๑.๒.๕ คติธรรม 
   สุขา  สังฆัสสะ  สามัคคี :  ความสามัคคี จะน ามาซึ่งความส าเร็จและความสุข 
  ๑.๒.๖ อักษรย่อของโรงเรียน 
   ป.ค.๐๒ 
  1.2.7  อัตลักษณ์โรงเรียน 
   ยิ้ม  ไหว้  ทายทัก  รักความพอเพียง 
  1.2.8  เอกลักษณ์โรงเรียน 
   โรงเรียนเล่านิทาน 
  

http://www.plaiklong.ac.th/
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 ๑.๓ ลักษณะภูมิสังคมของโรงเรียน 
  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบสูงทางตะวันตก ลาดต่ าทางทิศ
ตะวันออก  มีประชากรประมาณ ๓,๐๐๐ คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนจะมีลักษณะที่ประกอบด้วย
สวนปาล์มและสวนป่าล้อมรอบบริเวณโรงเรียน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่รู้จักโดยทั่วไปคือประเพณีวันสารทเดือนสิบ  ประเพณีวันสงกรานต์  การร ามโนราห์  อาชีพหลักของชุมชน 
คือการท าสวนยางพารา เนื่องจากเป็นอาชีพดั้งเดิมของชุมชน  
 ๑.๔ เขตบริการของโรงเรียน 
  เขตบริการของโรงเรียน  คือ หมู่ที่ ๑ ต าบลตะปาน  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ๑.๕ ประชากรเขตบริการของโรงเรียน  
  ร้อยละ  ๘๐   ประกอบอาชีพการท าสวน 

  ร้อยละ  ๑๐๐ นับถือศาสนาพุทธ 
  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี ๒๕,๐๐๐  บาท 

 ๑.๖ สภาพเศรษฐกิจของโรงเรียน 
  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวน  มีความเป็นอยู่แบบชนบท ฐานะค่อนข้างยากจน          
มีรายได้ไม่ค่อยแน่นอน 
 ๑.๗ สภาพสังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีของโรงเรียน 

ประชาชน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง คือ 
ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประเพณีวันสงกรานต์ การร ามโนราห์ อาชีพหลักของชุมชน คือการท าสวน
ยางพารา เนื่องจากเป็นอาชีพดั้งเดิมของชุมชน   

๑.๘ โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 

 

นายเอกฉัตร  ชุมศรี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 

 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

 

กลุ่มงานบริหารบุคลากร 
 

 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 

 

นางสงวน  อินทร์สุวรรณ 
นายวีระ  สมัยแก้ว 
นางจิดาภา  บุญแน่ 
นางกานดา  ใจชื่น 

 

นางสาวนิตยา  หนูสังข์ 
นางอรุณโรจน์  ยิ่งค านึง 
นางสาวจันจิรา  เพ็ชระ 
นางสาวสุภาณี  หนูเยาว์ 

 

นางสาวซัยยีดะห์  บินมูซอ 
นางสาวศศิวิมล  กลิ่นเขียว 
นางสาวอัจฉรา  อินทสุภา 

 

 นางบุษบา  พรมจันทร์ 
 นายบริพัตร  ไหมขาว 
 นางศรีอนงค์  วงศ์เพ็ญ 
 นายทวีพงษ์  แซ่ตั้ง 
 นางสาวศุภสร  แซ่ลิ่ม 
 

 

 
 

นักเรียน 
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 ๑.๙ แผนผังโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ หมายเลข ๑ อาคารเรียนประถม  หมายเลข ๑๓ สนามตะกร้อ 
  หมายเลข ๒ ห้องสุขา    หมายเลข ๑๔ สนามเด็กเล่น 
  หมายเลข ๓ อาคารเรียนประถม  หมายเลข ๑๕ ป้ายชื่อโรงเรียน 

 หมายเลข ๔ ที่แปรงฟัน   หมายเลข ๑๖ โรงอาหาร 
 หมายเลข ๕ อ่างล้างมือประถม  หมายเลข ๑๗ ห้องคอมพิวเตอร์ 
 หมายเลข ๖ ศาลา    หมายเลข ๑๘ อาคารอเนกประสงค์ 
 หมายเลข ๗ เสาธง    หมายเลข ๑๙ ห้องสมุด 
 หมายเลข ๘ ศาลา    หมายเลข ๒๐ อาคารส านักงาน 
 หมายเลข ๙ อาคารเรียนมัธยม  หมายเลข ๒๑ แปลงเกษตรสวนผสม 
 หมายเลข ๑๐ อ่างล้างมือมัธยม   หมายเลข ๒๒ สวนหย่อม 
 หมายเลข ๑๑ สนามฟุตบอล   หมายเลข ๒๓ ห้องสุขา 
 หมายเลข ๑๒ สนามบาสเกตบอล  หมายเลข ๒๔ สวนป่าโรงเรียน 

  



4 
 

๒. สารสนเทศส าคัญ 
 ๒.๑ ด้านปริมาณ 
  ๒.๑.๑ จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ข้อมูล จ านวนบุคลากร 
ประเภท หญิง ชาย รวม 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา - ๑ ๑ 
๒. ข้าราชการครูสายผู้สอน 
        ๒.๑ ครูผู้ช่วย 
        ๒.๒ ครูคศ. ๑ 
        ๒.๒ ครูคศ. ๒(๓) 

 
๕ 
๕ 
๒ 

 
๑ 
๑ 
๑ 

 
๖ 
๖ 
๓ 

๓. ครูธุรการ - ๑ ๑ 
๔. นักการภารโรง ๑ - ๑ 

รวม ๑๓ ๕ ๑๘ 
 
  ๒.๑.๒ อาคารสถานที่ 
 

ประเภทอาคาร ที ่ รายการ จ านวน ที่มา 
อาคารเรียน ๑ แบบ ป.๑  ก. ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน  
 ๒ แบบ ป. ๑ ก. ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน  
 ๓ แบบ สปช. ๑๐๕/๒๖    ๑ หลัง ๖ ห้องเรียน  
 ๔ แบบกรมสามัญ ชั่วคราวกึ่งถาวร    ๑ หลัง ๖ ห้องเรียน  
อาคารประกอบ ๑ อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง  
 ๒ อาคารห้องส้วม (รวม ๑๐  ที่นั่ง) ๒ หลัง  
 ๓ อาคารห้องสมุด     ๑ หลัง  
 ๔ อาคารโรงประชุม ๑ หลัง  
 ๕ อาคารบ้านพักครู ( ช ารุด )  ๓ หลัง  
สนามเด็กเล่น ๑ สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม  
และสนามกีฬา ๒ สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม  
 ๓ สนามฟุตบอล ๑ สนาม  
 ๔ ลานกีฬาอเนกประสงค์    ๑ สนาม  
 ๕ สนามกรีฑา  ๔๐๐  เมตร       ๑ สนาม  
 ๖ สวนป่า ๑ แปลง  
 ๗ สวนยางพารา ๑ แปลง  
 ๘ สวนปาล์มน้ ามัน ๑ แปลง  
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  ๒.๑.๓ ด้าน สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาของโรงเรียน 
๑. คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค                                         จ านวน    ๕ เครื่อง 
๒. คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ                                    จ านวน  ๒๕ เครื่อง 
๓. สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม                                    จ านวน   ๙   ชุด 
๔. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ                   จ านวน   ๑  ชุด 

  ๒.๑.๓ จ านวนนักเรียนและห้องเรียน 
 

 

ชั้น 
 

จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล ๒ ๑ ๕ ๒ ๗ 
อนุบาล ๓ ๑ ๗ ๕ ๑๒ 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา ๒ ๑๒ ๗ ๑๙ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑ ๑๐ ๗ ๑๗ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๙ ๙ ๑๘ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๖ ๑๑ ๑๗ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑ ๑๖ ๑๒ ๒๘ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑ ๙ ๔ ๑๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑ ๒๐ ๕ ๒๕ 
รวมระดับประถมศึกษา ๖ ๗๐ ๔๘ ๑๑๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑ ๗ ๓ ๑๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๕ ๕ ๑๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๒ ๘ ๑๐ 
รวมระดับมัธยมศึกษา ๓ ๑๔ ๑๖ ๓๐ 

รวม ๑๑ ๙๖ ๗๑ ๑๖๗ 
   หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 ๒.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๒.๒.๑ ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (NT)   

         ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕8 และปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
   

 
 

ที ่

 
 

รายวิชา 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

 
พัฒนาการ 

+ 
- 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

คะแนนเฉลี่ย 
 

คะแนนเฉลี่ย 
 

ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

๑. ด้านภาษา 42.38 49.89 +7.51 55.23 51.00 
๒. ด้านคิดค านวณ 37.14 31.73 -5.41 38.73 36.99 
๓. ด้านเหตุผล 66.90 48.36 -18.54 57.84 53.38 

 

จากตารางผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕9 
พบว่า  ด้านภาษามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕๕8  ส่วนด้านคิดค านวณและด้านเหตุผลมีคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา ๒๕๕8  ซ่ึงแต่ละด้านมีคะแนนต่ ากวา่ระดับประเทศ 

 
 ๒.๒.๒ ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

         ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา ๒๕๕8 และปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
   
 
 

ที ่

 
 

รายวิชา 

ปีการศึกษา 
๒๕๕8 

ปีการศึกษา 
๒๕๕9 

 
พัฒนาการ 

+ 
- 

 
ปีการศึกษา ๒๕๕9 

 

คะแนนเฉลี่ย 
 

คะแนนเฉลี่ย 
 

ระดับจังหวัด 
 

ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

๑. ภาษาไทย 43.75 55.06 +11.31 56.47 51.88 52.98 
๒. คณิตศาสตร์ 28.75 36.67 +7.92 43.80 38.76 40.47 
๓. วิทยาศาสตร์ 31.91 41.78 +9.87 43.16 40.27 41.22 
๔. สังคมศึกษาฯ 42.13 40.56 -1.57 50.17 48.15 46.68 
5. ภาษาอังกฤษ 28.44 26.94 -1.50 35.14 31.11 34.59 

 

จากตารางผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕9 
พบว่า  รายวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  และรายวิชาสังคมศึกษาฯ และ
ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยลดลง 
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 ๒.๒.3 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา ๒๕๕8 และปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

   
 
 

ที ่

 
 

รายวิชา 

ปีการศึกษา 
๒๕๕8 

ปีการศึกษา 
๒๕๕9 

 
พัฒนาการ 

+ 
- 

 
ปีการศึกษา ๒๕๕9 

 

คะแนนเฉลี่ย 
 

คะแนนเฉลี่ย 
 

ระดับจังหวัด 
 

ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

๑. ภาษาไทย 41.19 51.00 +9.81 47.79 46.81 46.36 
๒. คณิตศาสตร์ 27.25 27.60 +0.35 29.12 29.53 29.31 
๓. วิทยาศาสตร์ 29.38 38.75 +9.37 35.39 35.12 34.99 
๔. สังคมศึกษาฯ 40.88 52.75 +11.87 50.10 49.34 49.00 
5. ภาษาอังกฤษ 27.88 25.25 -2.63 31.18 31.39 31.80 

 

จากตารางผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕9 
พบว่า  รายวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  ส่วนรายวิชา 
ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยลดลง 
 
๓. สภาพปัจจุบันปัญหา  
 ๓.๑ ปัญหาด้านปริมาณ 
 โรงเรียนบ้านปลายคลองยังขาดแคลนห้องปฏิบัติการทางภาษา  รั้วโรงเรียน  และการบ ารุงรักษา
อาคารอเนกประสงค์ที่ใช้เป็นอาคารในการจัดกิจกรรมนักเรียน  
   ๓.๒ ปัญหาด้านคุณภาพ 
 ผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับชาติของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ด้านคิด
ค านวณและด้านการให้เหตุผลต่ ากว่าระดับประเทศ  และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ รายวิชาสังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยลดลง  ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รายวิชา ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยลดลง 
 
๔. นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    ปีงบประมาณ ๒๕60 

เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิตในอนาคต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ดังนี้ 

๑. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพทันสมัย ทันเหตุการณ ์ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
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๒. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทรวมถึงเด็กพิการ และด้อย
โอกาส มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียนและการคิด เพ่ือให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการท างาน 

๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์
กับเนื้อหา ทักษะและกระบวนการเรียนการสอนประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการ
สอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ 

๔. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้มีความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนสร้าง
ความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

๕. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 

๖. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

๗. สร้างระบบควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ  และข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

๘. สร้างนวัตกรรมใหม่ในการทางาน เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ปรับปรุงระบบ
ของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิด ร่วมท า การมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนา
การศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน
องค์กรชุมชนและองค์กรสังคมอ่ืน 

๙.เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสมเป็นธรรม ให้เป็นปัจจัยหนุนใน
การเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความ
รับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 

๑๐. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษาน า
การแก้ปัญหาส าคัญของสังคม 

๑๑. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลังและโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
๕. วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์                                                        
 ๕.๑ วิสัยทัศน์  
 “โรงเรียนบ้านปลายคลอง ด าเนินการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานทุกด้าน นักเรียนทุกคนมีคุณภาพ ทั้ง
ในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ สุขภาพกายและจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่สังคมพึง
ประสงค”์ 
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 ๕.๒  พันธกิจ 
โรงเรียนบ้านปลายคลองด าเนินการจัดการศึกษาดังต่อไปนี้ 
๑. จัดให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม เอ้ือต่อการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนมี

สุขภาพกายสุขภาพจิตดีเป็นคนดีมีวินัยและสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และสิ่งอ านวยความ

สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
๓. พัฒนาการเรียนการสอนในทุกๆ ด้านให้กับนักเรียนทุกคน 
๔. มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหาร โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในลักษณะร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา

และท างานเป็นทีม 
๕. มุ่งเน้นพัฒนาจัดระบบสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการ

เรียนการสอน 
๖. มุ่งเน้นสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๗. จัดกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มุ่งปลูกฝังจิตส านึกเกี่ยวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 
๘ . มุ่ ง เน้นให้ผู้ เรียนมีความภาคภูมิใจและซาบซึ้ ง ในศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์  กีฬา ศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ๕.๓ เป้าประสงค์ 
 ๑. พัฒนาการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒. ส่งเสริมให้มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. พัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีวินัยใฝ่คุณธรรม 
 ๔. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้ชุมชนมีส่วนร่วม  

๕.๔  ผลผลิต 
            ๑. การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  
            ๒. การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
   ๓. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
            ๔. บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
            ๕. โรงเรียนมีความพร้อมในทุกด้านสามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
            ๖. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างแท้จริง 
 ๕.๕ กลยุทธ์ 
           กลยุทธ์ ที่ ๑ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   
          กลยุทธ์ ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และห่างไกลยาเสพติด    
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          กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง เพ่ิมอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ ทั้งเด็กทั่วไป ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส ลดอัตราการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางกระจายอ านาจทางการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรและชุมชนในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
๖. สรุปงบประมาณเงินคงเหลือ  (ยอด ณ วันที ่๓๐ มีนาคม ๒๕60) 
 

ประเภท จ านวนเงิน (บาท) 
เงินนอกงบประมาณ  
    อุดหนุนก่อนประถม 21,027.52 
    อุดหนุนนักเรียนป.๑ – ป.๖ 139,302.87 
    อุดหนุนนักเรียนม.๑ – ม.๓ 96,401.77 
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี  
    ค่าหนังสือเรียน 138,256.13 
    ค่าอุปกรณ์การเรียน 48,725.13 
    ค่าเครื่องแบบนักเรียน 79,680.00 
    ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 66,776.00 
เงินอาหารกลางวัน 111,173.00 
เงินรายได้สถานศึกษา 73,556.96 
เงินประกันสัญญา 14,990.00 
เงินกองทุนโครงการอาหารกลางวัน 47,681.99 

รวม 837,271.37 
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๗. โครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา ๒๕60 
 

 

กลุ่มงาน 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประมาณการ 
งบประมาณ 

บริหารงานทั่วไป โครงการสัมพันธ์ชุมชน 25,693.00 
โครงการวันส าคัญ 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
โครงการส่งเสริมคุณภาพและสุขภาพผู้เรียน 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

บริหารงานงบประมาณ โครงการสาธารณูปโภค 25,693.00 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
โครงการอาหารกลางวัน 
โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

บริหารงานวิชาการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 154,157.00 
โครงการพัฒนาระบบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โครงการตามนโยบายของรัฐ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรและงานทะเบียนวัดผล 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 

บริหารงานบุคคล โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 51,386.00 
โครงการสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
โครงการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาธิบาล 
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แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2560 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

 
 
 
 
โครงการ   โครงการสัมพันธ์ชุมชน  
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางกระจาย

อ านาจทางการศึกษาและการประกันคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
องค์กรและชุมชนในการบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
ตามหลักธรรมาภิบาล  

สนองมาตรฐานของโรงเรียน มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสงวน   อินทร์สุวรรณ และนางกานดา ใจชื่น 
งบประมาณทั้งสิ้น  5,0๐๐  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 
๑.หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๒ หมวด๔ มาตรา ๒๙ ให้สถานศึกษา
ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและสถาบันต่างๆ ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ 
ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน และ
หมวด๘(๒) ให้บุคคลและครอบครัว ชุมชน และสถาบันอ่ืนระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยเป็นผู้จัดและมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น สถานศึกษาจึงจัดวางระเบียบรองรับงาน
สัมพันธ์ชุมชนเพ่ือให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษา 

ดังนั้นโรงเรียนบ้านปลายคลองเห็นความส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
เพราะโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการประสานงานก าหนด
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ใช้สถานที่ในชุมชนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้ และจะน ามาซึ่งความภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน จึงได้จัดให้มีการด าเนินงานโครงการนี้ขึ้น 
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๒.วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
     ๒.๓. เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๒.๓ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ ครู/บุคลากรโรงเรียนบ้านปลายคลอง จ านวน  ๑๖ คน 
 ๓.๒ นักเรียนโรงเรียนบ้านปลายคลอง จ านวน 167 คน 
 
๔.  สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 

๕. กระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
     ๑.๑ มีค าสั่งประชุมคณะครูและก าหนด
ประชุมผู้ปกครอง 
     ๑.๒ ท าหนั งสือเชิญผู้ปกครองของ
นักเรียน 
     ๑.๓ เชิญผู้ปกครองของนักเรียน 
     ๑.๔ จัดสถานที่/จัดขนมและน้ าดื่ม 
     ๑.๕ เตรียมสมุดลงทะเบียน 
๒. กิจกรรมสารประชาสัมพันธ์ 
     ๒.๑ มีค าสั่งประชุมคณะครูและก าหนด
เนื้อหาที่จะประชาสัมพันธ์ 
     ๒.๒ ท าป้าย/ท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 
     ๒ .๓  เ ดิ น รณรงค์ ป ระชาสั ม พันธ์ /
ประชาสัมพันธ์ในเว็บของโรงเรียน/ทาง 
social ต่างๆ 

๑. ร้อยละของชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
      
 
 
 
 
๒. ร้อยละของโรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้
บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๓. กิจกรรมวันส าคัญ 
     ๓.๑ วันขึ้นปีใหม่ 
     ๓.๒ วันเด็ก 
     ๓.๓ วันไหว้ครู 
     ๓.๔ วันมาฆบูชา 
     ๓.๕ วันวิสาขบูชา 
     ๓.๖ วันอาสาฬหบูชา      

๓. ร้อยละของชุมชนเกิดความพึงพอใจ 
ศรัทธา เชื่ อมั่นในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
 

ร้อยละ ๘๐ 
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     ๓.๗ วันเข้าพรรษา 
     ๓.๘ วันออกพรรษา 
     ๓.๘ วันแม่แห่งชาติ 
     ๓.๙ วันพ่อแห่งชาติ 
     ๓.๑๐ วันลอยกระทง 
     ๓.๑๑ งานบวช 
     ๓.๑๒ งานแต่ง 
     ๓.๑๓ งานศพ 
     ๓.๑๕ งานกีฬาโรงเรียน/กีฬาเครือข่าย 
 
๕. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย 

๑. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
     ๑.๑ มีค าสั่งประชุมคณะครูและก าหนด
ประชุมผู้ปกครอง 
     ๑.๒ ท าหนังสือเชิญผู้ปกครองของ
นักเรียน 
     ๑.๓ เชิญผู้ปกครองของนักเรียน 
     ๑.๔ จัดสถานที่/จัดขนมและน้ าดื่ม 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย 

     ๑.๕ เตรียมสมุดลงทะเบียน             
๒. กิจกรรมสารประชาสัมพันธ์ 
     ๒.๑ มีค าสั่งประชุมคณะครูและก าหนด
เนื้อหาที่จะประชาสัมพันธ์ 
     ๒.๒ ท าป้าย/ท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 
     ๒.๓  เดิ นรณรงค์ ประชาสั ม พันธ์ /
ประชาสัมพันธ์ในเว็บของโรงเรียน/ทาง 
social ต่างๆ 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

๓. กิจกรรมวันส าคัญ 
     ๓.๑ วันขึ้นปีใหม่ 
     ๓.๒ วันเด็ก 
     ๓.๓ วันไหว้ครู 
     ๓.๔ วันมาฆบูชา 
     ๓.๕ วันวิสาขบูชา 
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     ๓.๖ วันอาสาฬหบูชา      
     ๓.๗ วันเข้าพรรษา 
     ๓.๘ วันออกพรรษา 
     ๓.๘ วันแม่แห่งชาติ 
     ๓.๙ วันพ่อแห่งชาติ 
     ๓.๑๐ วันลอยกระทง 
     ๓.๑๑ งานบวช 
     ๓.๑๒ งานแต่ง 
     ๓.๑๓ งานศพ 
     ๓.๑๕ งานกีฬาโรงเรียน/กีฬาเครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
๗. งบประมาณที่ใช้  
     เงินอุดหนุนรายหัว 5,000  บาท 
     เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ...............บาท 
     เงินระดมฯ ...............บาท 
     โดยขอแจกแจงรายละเอียด  ดังนี้ 
 

กิจกรรม วิธีการประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 500 - 500 - นางสงวน   อินทร์สุวรรณ 
๒. กิจกรรมสารประชาสัมพันธ์ 500 - - 500 นางกานดา  ใจชื่น 
๓. กิจกรรมวันส าคัญ 4,๐๐๐ - 2,๐๐๐ 2,๐๐๐ นางสงวน   อินทร์สุวรรณ 

 
๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละของชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
๒. ร้อยละโรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุ
ตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
๓. ร้อยละของชุมชนเกิดความพึงพอใจ ศรัทธา 
เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๑. สอบถามความพึงพอใจ 
 

๑. แบบสอบถาม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๘.๒ โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
๘.๓ ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางกานดา ใจชื่น)          (นางสงวน  อินทร์สุวรรณ) 
ต าแหน่ง     ครูผู้ช่วย 
 

ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนงานฯ 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ............................................ผู้รับรองโครงการ 
            (นางสงวน   อินทร์สุวรรณ)            (นายราชันย์  อินทร์สุวรรณ) 
ต าแหน่ง     ครูคศ.๒ ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษา 

 
 ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายเอกฉัตร  ชุมศรี) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
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แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2560 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 

 
 
โครงการ   โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และวิถีชีวิต 
    ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และห่างไกลจากยาเสพติด 
สนองมาตรฐานของโรงเรียน มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสงวน  อินทร์สุวรรณ และนางกานดา ใจชื่น 
งบประมาณทั้งสิ้น  6,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 
๑.หลักการและเหตุผล 

ตามหลักสูตรแกนกลางของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ เห็นคุณค่าในตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก อนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีส าคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอัน
ดีของท้องถิ่น  

วันส าคัญของประชาชนชาวไทยนั้นมีมากมายทั้งในทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันส าคัญที่ยึดถือมา
เป็นประจ าทุกปี ประกอบด้วยวันส าคัญต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมวันออกพรรษา กิจกรรมวันปิยมหาราชกิจกรรมวัน
พ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมวัน
มาฆบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมวันเข้าพรรษา 
ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมวันส าคัญนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้รู้ความหมายและความส าคัญของวันส าคัญ 
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เป็นการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียน นักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์ กล้าแสดงออก ได้
ความรู้และความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือ ได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่างๆของชาติ และท่ีส าคัญนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน วัด และผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมด้วยกัน โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
๒.วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ  
 ๒.๒ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
 ๒.๓ เพ่ือให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น 
 ๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ 
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๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   

๑ นักเรียนโรงเรียนบ้านปลายคลอง  จ านวน  167  คน 
 ๒ ครู/บุคลากรโรงเรียนบ้านปลายคลอง จ านวน ๑๖ คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ 
๒. นักเรียนสามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
๓. นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆของชาติ 

 
๔.  สถานที่ด าเนินการ โรงเรยีนบ้านปลายคลอง 
 

๕. กระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. กิจกรรมวันออกพรรษา 
๒. กิจกรรมวันปิยมหาราช 
๓. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
๔. กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 
๕. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
๖. กิจกรรมวันเด็ก 
๗. กิจกรรมวันไหว้ครู 
๘. กิจกรรมวันมาฆบูชา 
๙. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
๑๐. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๑๑. กิจกรรมวันวันอาสาฬหบูชา 
๑๒. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

๑. ร้อยละของนักเรียนเห็นความส าคัญ และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ  
 
๒. ร้อยละของนักเรียนสามารถปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
๓. ร้อยละของชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและ
ถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น 
 
๔. ร้อยละของนักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่างๆของชาติ 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 

 
๖. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย 

๑. กิจกรรมวันออกพรรษา             
๒. กิจกรรมวันปิยมหาราช             
๓. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ             
๔. กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ             
๕. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่             
๖. กิจกรรมวันเด็ก             
๗. กิจกรรมวันไหว้ครู             
๘. กิจกรรมวันมาฆบูชา             
๙. กิจกรรมวันวิสาขบูชา             
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๑๐. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ             
๑๑. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา             
๑๒. กิจกรรมวันเข้าพรรษา             

 
๗. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จ านวน  6,๐๐๐ บาท  

 
กิจกรรม 

วิธีการประเมินผล  
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. กิจกรรมวันออกพรรษา 5๐๐ - 5๐๐ - นางสงวน   อินทร์สุวรรณ 
๒. กิจกรรมวันปิยมหาราช 5๐๐ - 5๐๐ - นางสงวน   อินทร์สุวรรณ 
๓. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5๐๐ - 5๐๐ - นางสงวน   อินทร์สุวรรณ 
๔. กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 3๐๐ - 3๐๐ - นางสงวน   อินทร์สุวรรณ 
๕. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 5๐๐ - 5๐๐ - นางสงวน   อินทร์สุวรรณ 
๖. กิจกรรมวันเด็ก 1,๐๐๐ - 1,๐๐๐ - นางสงวน   อินทร์สุวรรณ 
๗. กิจกรรมวันไหว้ครู 5๐๐ - 5๐๐ - นางสงวน   อินทร์สุวรรณ 
๘. กิจกรรมวันมาฆบูชา 5๐๐ - 5๐๐ - นางสงวน   อินทร์สุวรรณ 
๙. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 5๐๐ - 5๐๐ - นางสงวน   อินทร์สุวรรณ 
๑๐. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 5๐๐ - 5๐๐ - นางสงวน   อินทร์สุวรรณ 
๑๑. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 3๐๐ - 3๐๐ - นางสงวน   อินทร์สุวรรณ 
๑๒. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2๐๐ - 2๐๐ - นางสงวน   อินทร์สุวรรณ 

 
๘. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละของนักเรียนเห็นความส าคัญ และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ  
๒. ร้อยละของนักเรียนสามารถปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม 
๓. ร้อยละของชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและ
ถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น 
๔. ร้อยละของนักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่างๆของชาติ 

๑. สอบถามความพึงพอใจ 
 

๑. แบบสอบถาม 
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๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
๙.๑ นักเรียนได้เห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ  

 ๙.๒ นักเรียนได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
 ๙.๓ โรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชน วัด ในการถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น 
 ๙.๔ นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆของชาติ 
 
 

 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางกานดา ใจชื่น)          (นางสงวน  อินทร์สุวรรณ) 
ต าแหน่ง     ครูผู้ช่วย ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนงานฯ 
  
 ลงช่ือ............................................ผู้รับรองโครงการ 
            (นายราชันย์  อินทร์สุวรรณ) 
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษา 
  
 ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายเอกฉัตร  ชุมศรี) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
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แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2560 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

 
 
 
 
ชื่องาน / โครงการ    สภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงาน    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง เพ่ิมอัตราการเข้าเรียนในทุก  

ระดับ ทั้งเด็กท่ัวไป ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ลดอัตราการออกกลางคัน 
โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 

สนองมาตรฐานโรงเรียน  มฐ. 4   
ลักษณะโครงการ              โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจิดาภา บุญแน่ นายทวีพงษ์  แซ่ตั้ง  และนางกานดา ใจชื่น 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2560 

************************************************************************************* 
1.หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชนจึงเป็นภาระส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนดให้โรงเรียนจัดกิจกรรมสภา
นักเรียนเพ่ือมุ่งส่งเสริม พัฒนาวิถีประชาธิปไตยแก่ผู้เรียนให้ครอบคลุมด้านคารวะธรรม สามัคคีธรรม และ
ปัญญาธรรมแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนควรได้รับการเรียนรู้ ในบทบาทหน้าที่ การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสังคม และพัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เป็นกลไกในการสร้างประสิทธิภาพความเป็น
ธรรมและสันติสุขในสังคมตั้งแต่สังคมระดับเล็ก สังคมในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน  จนถึงสังคมใหญ่
ระดับประเทศ สภานักเรียนเป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่ง 

จากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาพบว่านักเรียนโรงเรียนบ้านปลายคลองให้ความสนใจโครงการสภา
นักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนบ้านปลายคลองจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือให้
นักเรียน ครู และผู้ที่รับผิดชอบ งานสภานักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการท างานของสภานักเรียน ให้
การด าเนินการพัฒนาโรงเรียนตาม กระบวนการนิติธรรม ให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านปลายคลอง สู่สังคมตามวิถีประชาธิปไตย 
              2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียนธรรมาภิบาลสู่สถานศึกษาอ่ืน 
              3. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกตามระเบียบของทางโรงเรียน 
3.กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   
    1.นักเรียนโรงเรียนบ้านปลายคลองจ านวน 183 คน มีตามวิถีประชาธิปไตย 
    2.ครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมประชาธิปไตยตามระบบและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านปลาย
คลอง 
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3.2 เชิงคุณภาพ  
    1.เพ่ือสร้างเสริมวินัยแก่นักเรียนจนเกิดเป็นนิสัย 
    ๒.เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 
๔.  สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 
 
๕. กิจกรรม/ ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1.กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่ไปใช้สิทธ์เลือกตั้ง ร้อยละ 100 
2.กิจกรรมสภานักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสภา

นักเรียนและกิจกรรมสารวัตรนักเรียน 
ร้อยละ 100 

3.กิจกรรมสารวัตรนักเรียน 
 
6.กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
 

ปีงบประมาณ  2560 
มค. กพ. มีค. เมษ พค. มิย. กค. สค.  กย. ตค. พค. ธค. 

1.กิจกรรมเลือกตั้งประธาน
นักเรียน 

            

2.กิจกรรมสภานักเรียน             
3.กิจกรรมสารวัตรนักเรียน             

 

๗. งบประมาณที่ใช้  500  บาท 

     โดยขอแจกแจงรายละเอียด  ดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1.กิจกรรมเลือกตั้งประธาน
นักเรียน 
2.กิจกรรมสภานักเรียน 
3.กิจกรรมสารวัตรนักเรียน 

  200.00 
 

200.00 
100.00 

 200.00 
 

200.00 
100.00 

รวม - - 500.00 - 500.00 
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. นักเรียนได้มีการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านปลายคลอง สู่สังคมตามวิถีประชาธิปไตย 
              2. นักเรียนมีการพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียนธรรมาภิบาลสู่สถานศึกษาอ่ืน 
              3. นักเรียนได้ปฏิบัติตนได้ถูกตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน 
 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางกานดา ใจชื่น)          (นางสงวน  อินทร์สุวรรณ) 
ต าแหน่ง     ครูผู้ช่วย ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนงานฯ 
  
  

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ............................................ผู้รับรองโครงการ 
            (นายทวีพงษ์ แซ่ตั้ง )            (นายราชันย์  อินทร์สุวรรณ) 
ต าแหน่ง     ครูผู้ช่วย ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษา 
  
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางจิดาภา บุญแน่) ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
ต าแหน่ง     ครู คศ.๒          (นายเอกฉัตร  ชุมศรี) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
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แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2560 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สนองกลยุทธ์  ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางกระจายอ านาจทาง 

การศึกษาและการประกันคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรและชุมชนใน
การบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล 

สนองมาตรฐานโรงเรียน ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อที่ ๒(๔) การ
วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ลักษณะโครงการ               ใหม่           ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ    นายทวีพงษ์ แซ่ตั้ง  และนายบริพัตร ใหมขาว 

งบประมาณทั้งสิ้น     5,000  บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล  
 สภาพปัจจุบันอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆของโรงเรียนมีสภาพเก่า ช ารุดทรุด
โทรมตามสภาพอายุการใช้งาน ท าให้สภาพทั่วไปไม่สวยงามน่าดูและไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน ส่วนการจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นการจัดสภาพแวดล้อมด้านต่างๆทั้งในห้องเรียนและสภาพแวดล้อมภายนอก
ห้องเรียน 
 สภาพแวดล้อมที่ดีเปิดโอกาสให้นักเรียนพบเห็นและเกิดการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายคลองจึงมีความจ าเป็นต้องปรับสภาพแวดล้อมอาคารเ รียน 
ห้องน้ าห้องส้วม สวนป่า สวนหย่อม ท่อระบายน้ า พร้อมกับพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด 
สวยงาม และปลอดภัยต่อนักเรียน และเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์  
๒.๑) เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ห้องน้ าห้องส้วม อาคารอเนกประสงค์ ท่อระบายน้ าให้มั่นคงแข็งแรง

สวยงาม 
๒.๒) เพ่ือปรับปรุงสถานที่บริเวณโรงเรียน สวนป่า สวนหยอ่ม 
๒.๓) จัดกิจกรรม ๕ ส ห้องเรียน โซนพื้นท่ี เพื่อให้ครู นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

  



25 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย   
3.1  เชิงปริมาณ   
  

    ๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมปีที่ ๑-๓ จ านวน 167 คน จ านวนร้อยละ 100  
เข้าร่วมโครงการ 

   2) นักเรียนร้อยละ 95 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.2 เชิงคุณภาพ  
    ๑) สถานศึกษาได้รับการพัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
โดยปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๔.  สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 
 
๕. กระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

 

 

 

 

 

 

  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑.ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องน้ าห้องส้วม 
อาคารอเนกประสงค์ ท่อระบายน้ า 

๒.ปรับปรุงสถานที่บริเวณโรงเรียน สวนป่า 
สวนหย่อม 

๓.กิจกรรม ๕ ส 

 

 

๑.  ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 8๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 

ร้อยละ 1๐๐ 
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๖. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินงาน 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
๑.ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องน้ าห้องส้วม อาคาร
อเนกประสงค์ ท่อระบายน้ า 

 

๒.ปรับปรุงสถานที่บริเวณโรงเรียน สวนป่า 
สวนหย่อม 

 

๓.กิจกรรม ๕ ส  
 

๗. งบประมาณที่ใช้  5,000  บาท 

     โดยขอแจกแจงรายละเอียด  ดังนี้ 

กิจกรรมและงบประมาณ งบประมาณ ลักษณะงบประมาณที่ใช้ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

๑.ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องน้ า
ห้องส้วม อาคารอเนกประสงค์ 
ท่อระบายน้ า 

 

๒.ปรับปรุงสถานที่บริเวณ
โรงเรียน สวนป่า สวนหย่อม 

 

๓.กิจกรรม ๕ ส 

2,000 

 

 

 

2,000 

 

1,000 

- 2,000 

 

 

 

2,000 

 

1,000 

- - 

                 รวม 5,000 - 5,000 - - 
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๘. การวัดและประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดโครงการ 

 

วิธีการประเมินผล 

 

เครื่องมือที่ใช้ 

๑. โรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพ
แข็งแรง สะอาด สวยงาม 

สังเกต/ สัมภาษณ์นักเรียน บันทึกการสังเกต/ 
สัมภาษณ์นักเรียน 

  ๒.นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

สัมภาษณ์/ ส ารวจความพึง
พอใจ 

แบบบันทึกข้อมูล/ แบบ
ส ารวจความพึงพอใจ 

๓.โรงเรียนมีสภาพที่สะอาดสวยงาม มี
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

ประเมินกิจกรรม ๕ ส แบบประเมินประเมิน
กิจกรรม ๕ ส 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) สถานศึกษาได้รับการพัฒนา ด้านสภาพแวดล้อม  และด้านแหล่งเรียนรู้  ท าให้นักเรียนมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 
๓) นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข  มีสุขภาพแข็งแรง ร่าเริง  แจ่มใส 
 

 

 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายทวีพงษ์ แซ่ตั้ง )          (นางสงวน  อินทร์สุวรรณ) 
ต าแหน่ง     ครูผู้ช่วย ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนงานฯ 
  
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ............................................ผู้รับรองโครงการ 
         (นายบริพัตร ใหมขาว)            (นายราชันย์  อินทร์สุวรรณ) 
ต าแหน่ง     ครู คศ.๑ ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษา 
  
  
 ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายเอกฉัตร  ชุมศรี) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
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 แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2560 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

 
 
 
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
แผนงาน                             บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก 
    ระดับให้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส่งเสริม 
    ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สอดคล้องมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางอรุณโรจน์   ยิ่งค านึง 
งบประมาณทั้งสิ้น  4,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2560 
.................................................................................................................... ............................................ 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553)หมวด 9 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ  มาตรา 66  ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนา       ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้องการให้ทุกโรงเรียนมีการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ต เป็นสื่อเทคโนโลยีที่สามารถเผยแพร่ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมไปทั่วโลก  

 โรงเรียนบ้านปลายคลอง ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน เพ่ือท า
ให้บุคคลทั่วไป บุคลากร ครู และนักเรียน ได้ทราบข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนได้อย่างเป็นปัจจุบัน 
และโรงเรียนได้มีระบบสารสนเทศที่ตอบสนองการท างานได้อย่าง        มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 จึงได้มี
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านปลายคลองขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์เป็นปัจจุบันและสามารถน ามาใช้ใน     การ
บริหารจัดการสถานศึกษาได้ 
 2.2 เพ่ือสามารถเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนได้ 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ     

   3.1.1 ครูร้อยละ 95 สามารถน าสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ 
   3.1.2 ครูและนักเรียนร้อยละ 95 สามารถรับส่งข่าวสารผ่านเว็บไซต์โรงเรียนได้  

 3.2 เชิงคุณภาพ  
   3.2.1 ครูร้อยละ 95 สามารถน าสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมี   
 ประสิทธิภาพ  
   3.2.2 ครูและนักเรียนร้อยละ 95 สามารถรับส่งข่าวสารผ่านเว็บไซต์โรงเรียนได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

จัดท าสารสนเทศ 4 ฝ่ายงาน ร้อยละของการน าสารสนเทศไปใช้
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ร้อยละ 95 

บันทึกข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล (DMC) 

ร้อยละของความสมบูรณ์และถูกต้อง
ของข้อมูล 

ร้อยละ 100 

บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ
เพ่ือบริหารการศึกษา (EMIS) 

ร้อยละของความสมบูรณ์และถูกต้อง
ของข้อมูล 

ร้อยละ 100 

บันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบ
บริหารจัดการผลการเรียน 
(School Mis) 

ร้อยละของความสมบูรณ์และถูกต้อง
ของข้อมูล 

ร้อยละ 100 

บันทึกข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล
สิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 

ร้อยละของความสมบูรณ์และถูกต้อง
ของข้อมูล 

ร้อยละ 100 

บันทึกข้อมูลโปรแกรม
ปัจจัยพื้นฐานยากจน 

ร้อยละของความสมบูรณ์และถูกต้อง
ของข้อมูล 

ร้อยละ 100 

พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน ร้อยละของครูและนักเรียนที่สามารถ
รับส่งข่าวสารผ่านเว็บไซต์โรงเรียนได้ 

ร้อยละ 95 
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5.  กิจกรรมระยะเวลาด าเนินการ      

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2560 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จัดท าสารสนเทศ 4 ฝ่ายงาน .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

บันทึกข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล (DMC) 

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

บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ
เพ่ือบริหารการศึกษา (EMIS) 

 ....       ....    

บันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบ
บริหารจัดการผลการเรียน 
(School Mis) 

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

บันทึกข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล
สิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 

        ....    

บันทึกข้อมูลโปรแกรม
ปัจจัยพื้นฐานยากจน 

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

พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 4,000 บาท 

 
กิจกรรม 

วิธีการประเมินผล  
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดท าสารสนเทศ 4 ฝ่ายงาน - - - 790 
นางอรุณโรจน์ 
ยิ่งค านึง 

บันทึกข้อมูลระบบจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  

- - - - 
นางอรุณโรจน์ 
ยิ่งค านึง 

บันทึกข้อมูลระบบ
สารสนเทศเพ่ือบริหาร
การศึกษา (EMIS) 

- - - - 
นางอรุณโรจน์ 
ยิ่งค านึง 

 
กิจกรรม 

วิธีการประเมินผล  
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

บันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบ
บริหารจัดการผลการเรียน 
(School Mis) 

- - - - 
นางอรุณโรจน์ 
ยิ่งค านึง 

บันทึกข้อมูลระบบจัดเก็บ
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 

- - - - 
นางอรุณโรจน์ 
ยิ่งค านึง 

บันทึกข้อมูลโปรแกรม
ปัจจัยพื้นฐานยากจน 

- - - - 
นางอรุณโรจน์ 
ยิ่งค านึง 
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แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2560 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน - - 3,210 - 
นางอรุณโรจน์ 
ยิ่งค านึง 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  - 3,210 790  
 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของการน าสารสนเทศไปใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

2. ร้อยละของความสมบูรณ์และถูกต้องของ
ข้อมูล 

3. ร้อยละของครูและนักเรียนที่สามารถ
รับส่งข่าวสารผ่านเว็บไซต์โรงเรียนได้ 

1.  แบบสอบถาม 

 

2.  แบบสอบถาม 

 

3.  แบบสอบถาม 

 

1. แบบสอบถาม 

 

2. แบบสอบถาม 

 

3. แบบสอบถาม 

 

        
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน ครบทั้ง 4 ฝ่ายงาน มีเว็บไซต์ที่น าเสนอข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต 1 เว็บไซต์ และสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ........................... .......ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
       (นางอรุณโรจน์  ยิ่งค านึง)       (นางสงวน อินทร์สุวรรณ) 
          ต าแหน่ง ครู คศ.1 ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนงานบริหารทั่วไป 
  
  
 ลงช่ือ.....................................ผู้รับรองโครงการ 
            (นายราชันย์  อินทร์สุวรรณ) 
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษา 
  
  
 ลงช่ือ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายเอกฉัตร  ชุมศรี) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม    โครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์  ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และห่างไกลยาเสพติด  
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ ๑. ๒ และ ๓ 
ลักษณะโครงการ               ใหม่           ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     1.นางกานดา ใจชื่น 
 2.นายทวีพงษ์ แซ่ตั้ง    
 3.นายบริพัตร ใหมขาว 
งบประมาณทั้งสิ้น         1,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล  

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีพระราช
ด ารัสแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรไทยมาตลอดนานกว่า ๔๐ ปี ตั้งแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
และเมื่อภายหลังได้ทรงย้ าเน้นแนวทางแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้
แระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบให้สังคมมี  การเปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็ว  การศึกษาเป็นกระบวนการ
ส าคัญ ในการพัฒนาคนให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นคนดี มีความรู้
ความสามารถ และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาต้องยึดหลัก ผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองและเต็มศักยภาพ 

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวโรงเรียนบ้านปลายคลองจึงต้องปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ที่
สอดแทรกคุณธรรมน าความรู้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา รวมทั้งได้จัดท ากิจกรรมปลูก
พืชผักสวนปลอดสารพิษ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาคุณภาพของครูให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงทั้งด้านทักษะชีวิตและประสบการณ์อาชีพ เพ่ือเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ออมทรัพย์ และ
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

2.  วัตถุประสงค์  
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๒.๑) เพ่ือปรับกระบวนการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๒)  เพ่ือการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติจริง มีทักษะท าได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๒.๓) เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
3.  กลุ่มเป้าหมาย   

3.1  เชิงปริมาณ   
    ๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน 167 คน จ านวนร้อยละ 100  เข้าร่วมโครงการ 

   2) นักเรียนร้อยละ 95 มีทักษะวิชาชีพขั้นพ้ืนฐาน 
3.2 เชิงคุณภาพ  

    ๑) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
   2) นักเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัว 
   3) โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 
๔.  สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 

๕. กระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

 

 

  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑.กิจกรรมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 

 

๒.กิจกรรมออมทรัพย์ 

 

๓.กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

 

 

๑.  ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 1๐๐ 

 

ร้อยละ 1๐๐ 

 

ร้อยละ 1๐๐ 
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๖. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
๑.กิจกรรมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
๒.กิจกรรมออมทรัพย์  
๓.กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  

 

๗. งบประมาณที่ใช้  1,000  บาท 
     โดยขอแจกแจงรายละเอียด  ดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

๑.กิจกรรมการปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ 
๒.กิจกรรมออมทรัพย์ 
๓.กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

- - 1,000 

 

- 1,000 

รวม - - 1,000 - 1,000 

 

๘. การวัดและประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดโครงการ 

 

วิธีการประเมินผล 

 

เครื่องมือที่ใช้ 

๑.ครูปรับแผนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระโดยการสอดแทรกคุณธรรมน าความรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตรวจแผนการจัดการเรียน
การสอน 

แบบบันทึกการตรวจ
แผนการจัดการเรียนการ
สอน 

๒.ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ สังเกต/ สัมภาษณ์นักเรียน บันทึกการสังเกต/ 
สัมภาษณ์นักเรียน 

๓.ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
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๔.ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมีความเมตตากรุณา โอบ
อ้อมอารี 

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

๕.ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมีความประหยัด ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

๖.ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมีความเพียรพยายาม 
อดทน ขยัน ละเอียดรอบคอบในการท างาน 

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

๗.ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมีมีทักษะในการจัดการและ
ท างานได้ส าเร็จ 

ประเมินจากหลักฐานและ
ผลงานที่ปรากฏ 

รายงานผลโครงการ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัวและชุมชน 
2) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีทักษะท าได้ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา 

 

 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางกานดา ใจชื่น)          (นางสงวน  อินทร์สุวรรณ) 
ต าแหน่ง     ครูผู้ช่วย ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนงานฯ 
  
  
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ............................................ผู้รับรองโครงการ 
            (นายทวีพงษ์ แซ่ตั้ง )            (นายราชันย์  อินทร์สุวรรณ) 
ต าแหน่ง     ครูผู้ช่วย ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษา 
  
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายบริพัตร ใหมขาว)          (นายเอกฉัตร  ชุมศรี) 
ต าแหน่ง     ครู คศ.๑ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
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 แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2560 

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

 

 
 
 
โครงการ   โครงการค่าสาธารณูปโภค 
แผนงาน   บริหารงานงบประมาณ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางกระจาย

อ านาจทางการศึกษาและการประกันคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
องค์กรและชุมชนในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

สนองมาตรฐานของโรงเรียน ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
    ที ่2 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    ที ่3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และ 
    พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    ที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางบุษบา  พรมจันทร์  นางศุภสร  แซ่ลิ่ม 
งบประมาณทั้งสิ้น  45,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  2560 
 
1.หลักการและเหตุผล 

ร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในการได้รับบริการสาธารณะและ 
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานแห่งรัฐ ได้ท าการจัดสรร สาธารณูปโภค ขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนให้ทั่วถึง เป็นหนึ่งใน
ภารกิจที่รัฐต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน คือปัจจัยที่บ่งบอกถึงคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การจัดสรร ระบบไฟฟ้าน้ าประปา ทีเ่พียงพอต่อความต้องการ และกระจายไป
ในทุกพ้ืนที่ ตลอดจนถึงการจัดหาทรัพยากรอันเป็นวัตถุดิบ และการบริหารจัดการ ระบบสาธารณูปโภคที่ดี 
เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่ีน้องในต่างจังหวัด ในชนบทห่างไกล มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความเจริญของประเทศในระดับที่ดียิ่งๆขึ้นไป  ปัจจุบันพลังงานที่เป็นตัวจักร
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ  เช่น  น้ ามัน ก๊าซ ธรรมชาติ มีต้นทุนที่สูงมากขึ้นและ  มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในทุก 
ๆ ปี  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคน จะต้องตระหนักในการช่วยกันประหยัดด้านพลังงานในส่วนของโรงเรียนย่อมมี
ค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า   ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ าประปา  ค่าเชื่อมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ท  เป็นต้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วนท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบัน
มีความสะดวกสบายมากข้ึน  

เพ่ือเป็นการช่วยกันประหยัด ในด้านสาธารณูปโภค ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า และ
ยังช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมทางด้านการใช้สาธารณูปโภค อย่างประหยัดและคุ้มค่า  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 
มองเห็นความส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการค่าสาธารณูปโภค ขึ้น 
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2.วัตถปุระสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพที่เอ้ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ

กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า และยาวนานตลอดไป 
 2.2 เพ่ือสร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ  
 
3.กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 มีการจัดการ ดูแลรักษาในด้านการใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์ในโรงเรียน อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
3.2 มีการตรวจสภาพ ดูแล รักษาและซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา 
3.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านปลายคลอง  จ านวน  182  คนรู้จักประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภค 

 
4.กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ค่าไฟฟ้า 
2. ค่าโทรศัพท์ 
 

1. ร้อยละของค่าไฟฟ้าลดลง 
2. ร้อยละของค่าโทรศัพท์ลดลง 
 

ร้อยละ  5 
ร้อยละ  5 

 
 
5.กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

 
กิจกรรม 

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

1. ค่าไฟฟ้า             

2. ค่าโทรศัพท์             

 
 
6.รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จ านวน  85,000  บาท  

 
กิจกรรม 

วิธีการประเมินผล 
 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ค่าไฟฟ้า - - 40,000 - นางบุษบา  พรมจันทร์ 
2. ค่าโทรศัพท์ - - 5,000 - นางบุษบา  พรมจันทร์ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - 45,000 -  
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7.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของค่าไฟฟ้าลดลง 
2. ร้อยละของค่าโทรศัพท์ลดลง 
 

  ตรวจสอบ 
 
 

ใบแจ้งหนี้ 
 

 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 มีการจัดการ ดูแลรักษาในด้านการใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์ในโรงเรียน อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
8.2 มีการตรวจสภาพ ดูแล รักษาและซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา 
8.3 นักเรียนรู้จักประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภค 

 
 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางบุษบา  พรมจันทร์)          (นางบุษบา  พรมจันทร์) 
           ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 
  
  
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ............................................ผู้รับรองโครงการ 
         (นางสาวศุภสร  แซ่ลิม่)           (นายราชันย์  อินทร์สุวรรณ) 
          ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
  
 ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายเอกฉัตร  ชุมศรี) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
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แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2560 

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

 

 
 
 
 
โครงการ  โครงการซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ 
แผนงาน  บริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์  ข้อ 3   ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง เพ่ิมอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ 
             ทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ลดอัตราการออกกลางคัน โดยระบบ 
                       ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  ข้อ 3   ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง เพ่ิมอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ 
                                          ทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ลดอัตราการออกกลางคัน โดยระบบ 
                                          ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ        นายบริพัตร   ไหมขาว  นายทวีพงษ์  แซ่ตั้ง  
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  2560 
............................................................................................................................. ................................ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนบ้านปลายคลอง  ต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  
และพัฒนาระบบการท างานของส านักงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องมีวัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการศึกษา  และครุภัณฑ์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา  และ
นักเรียนในโรงเรียน  ที่มีคุณภาพ  จึงต้องมีการดูแลรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ในโรงเรียนให้มีสภาพที่ใช้งาน
ได้  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
       3.2 เพ่ือซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
       3.3 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  - วัสดุและครุภัณฑ์ที่ช ารุดได้รับการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ 
 เชิงคุณภาพ   

-  วัสดุและครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ 1.ร้อยละของประโยชน์ต่อการ
บริหารงานในโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช าเสียหาย
ให้ใช้งานได้ดี  

2.อาคารเรียน อาคารประกอบ 
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด 
สวยงาม มั่นคง 

 

 

ร้อยละ90 

2 ซ่อมแซมอาคารและสถานที่ 

3 ซ่อมแซมสาธารณูปโภค 1.ร้อยละของการซ่อมแซม
สาธารณูปโภคมีสภาพที่
สมบูรณ์ขึ้น 

2.ร้อยละของการปรับภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียนที่ปลอดภัย เอ้ือ
ต่อการเรียนการสอน 

ร้อยละ90 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 

5.กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

 
กิจกรรม 

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

1.ซ่อมแซม
วัสดุและ
ครุภัณฑ์ 

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

2.ซ่อมแซม
อาคารและ
สถานที่ 

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

3.ซ่อมแซม
สาธารณูปโภค 

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

4.ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

   ....... ....... ........    ....... .......  
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6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ค่าตอบแท
น 

 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1
. 

ซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ 

7000 - - 7000 นายบริบัตร ไหมขาว 

2
. 

ซ่อมแซมอาคารและ
สถานที่ 

15000 5000 - 10000 นายบริบัตร ไหมขาว 

3
. 

ซ่อมแซมสาธารณูปโภค 10000 3000 - 7000 นายบริบัตร ไหมขาว 

4
. 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 10000 2000 3000 5000 นายบริบัตร ไหมขาว 

      รวมงบประมาณท้ังสิ้น 42000 10000 3000 29000  

 

7.การประเมิณผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละของประโยชน์ต่อการบริหารงานใน
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช าเสียหายให้ใช้งานได้ดี  
2.อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนสะอาด สวยงาม มั่นคง 
3.ร้อยละของการซ่อมแซมสาธารณูปโภคมี
สภาพที่สมบูรณ์ขึ้น 
4.ร้อยละของการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนที่
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนการสอน 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบสอบถาม 
4.แบบสอบถาม 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบสอบถาม 
4.แบบสอบถาม 
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8.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 โรงเรียนได้รับประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

       8.2 ได้มีการซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
       8.3 สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
 
     
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายบริพัตร  ไหมขาว)          (นางบุษบา  พรมจันทร์) 
           ต าแหน่ง คศ. 1   ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 
  
  
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ............................................ผู้รับรองโครงการ 
         (นายทวีพงษ์  แซ่ตั้ง)           (นายราชันย์  อินทร์สุวรรณ) 
          ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
  
 ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายเอกฉัตร  ชุมศรี) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
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แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2560 

กลุ่มงาน  วิชาการ 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม    พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

สนองกลยุทธ์  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้      
สนองมาตรฐานเขตพื้นที่ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตาม

เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้สื่อ 
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติ 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

ลักษณะโครงการ               ใหม่           ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวนิตยา  หนูสังข์ นางอรุณโรจน์  ยิ่งค านึง นางสาวจันทร์จิรา  เพ็ชระ 

งบประมาณทั้งสิ้น      6,000  บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีการศึกษา 2560 

 

 

1.  หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545)  หมวด 4 แนวการจั ด

การศึกษามาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสามารถสูงสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปลายคลองในปีการศึกษาที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับปี
การศึกษา  2558  กับปีการศึกษา  2559  พบว่ากลุ่มคุณภาพการศึกษาจากการประเมินการอ่านออก-เขียน
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ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  2  
ผลปรากฏว่าโรงเรียนบ้านปลายคลองอยู่ในล าดับที่  165  อยู่ในแถบสีด า  หมายความว่าอยู่ในกลุ่มพอใช้  
(ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ แต่ไม่ได้อยู่ในอันดับ 10%สุดท้าย)  กลุ่มคุณภาพการศึกษาจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลปรากฏว่าโรงเรียนบ้านปลายคลองอยู่
ในล าดับที่ 136  อยู่ในแถบสีด า หมายความว่าอยู่ในกลุ่มพอใช้  (ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ แต่ไม่ได้อยู่
ในอันดับ 10%สุดท้าย)  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลปรากฏว่าโรงเรียนบ้านปลายคลองอยู่ในล าดับ
ที่ 7 อยู่ในแถบสีเหลือง หมายความว่าอยู่ในกลุ่มดี  (สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ แต่ไม่อยู่ในล าดับ 10% 
แรก)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  รายงานผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้านภาษา +7.51 ด้านค านวณ -5.41 ด้านเหตุผล -18.54  
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สพฐ.  โรงเรียนบ้านปลายคลองจึงมุ่งเน้นการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การพัฒนาสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร การ
พัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน รวมทั้งยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
สพฐ.  และ สมศ. 

 
2.  วัตถุประสงค์   

2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.2 เพ่ือพัฒนาผลการประเมินการอ่านออก-เขียนได้ 
2.3 เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ  (O-Net/NT) 

 
3.  กลุ่มเป้าหมาย   

3.1  เชิงปริมาณ   
    1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านปลายคลองได้รับการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนบ้านปลายคลองได้รับการประเมินการอ่านออก-
เขียนได้ ตามนโยบายของ สพฐ. 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านปลายคลองได้รับการประเมินผลการทดสอบ
ระดับชาติ NT 

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านปลายคลองได้รับ
การประเมินผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) 

3.2 เชิงคุณภาพ  
    1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 

 2.  นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินการอ่านออก-เขียนได้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
   3.  ผลการทดสอบระดับชาติ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
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๔.  สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนบ้านปลายคลอง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 2 
 
๕. กระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. บันทึกข้อตกลง  MOU 

- จัดท าข้อตกลงระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา
กับคณะครูผู้สอนที่จะด าเนินการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2. รู้เขารู้เรา 
- จัดท าสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การอ่าน-การเขียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ เปรียบเทียบปีการศึกษาที่ผ่านมา
กับปีปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการ
เรียนรู้และสาระการเรียนรู้ที่ต้องส่งเสริมหรือ
พัฒนา 
3. ท าแบบทดสอบเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงสร้าง
หลักสูตรแล้วเสริมทักษะกระบวนการด้วยการ
ฝึกท าข้อสอบที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
4. ติวเข้มเตรียมพร้อม 
- จัดกิจกรรมเสริมในชั่วโมงกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ในสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่ม
สาระหลัก 

1. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การประเมิน
การอ่านออก-เขียนได้ ผล
การทดสอบระดับชาติ มี
ค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  3 
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๖. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 

1.  บันทึกข้อตกลง  MOU 15  พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2560 
2.  รู้เขารู้เรา 15  พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2560 
3.  ท าแบบทดสอบเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 15  พฤษภาคม – 31 มกราคม 2561 
4.  ติวเข้มเตรียมพร้อม 1  มกราคม – 31 มกราคม 2561 

 
๗. งบประมาณที่ใช้  6,000  บาท 
     เงินอุดหนุนรายหัว  6,000  บาท 
     เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ....................... บาท 
     เงินระดมฯ   ....................... บาท 
     โดยขอแจกแจงรายละเอียด  ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1.  บันทึกข้อตกลง  MOU - - - -      
2.  รู้เขารู้เรา - - - -  
3.  ท าแบบทดสอบเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 2,500 - - -  
4.  ติวเข้มเตรียมพร้อม 3,500 - - -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,000  - - -  
 
๘. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การประเมินการ
อ่านออก-เขียนได้ ผลการ
ทดสอบระดับชาติ มีค่าเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 

1.  ผลการทดสอบ/ผลการ
ประเมินการอ่านออก-เขียนได้/
ผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 
 

1. แบบทดสอบ 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดซึ่งอาจมีมากกว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนด) 
9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อ่านออก-เขียนได้ และผลการทดสอบระดับชาติ   
(O-Net/NT) เพ่ิมข้ึน 
 

 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวนิตยา  หนูสงัข์)          (นางสาวนิตยา  หนูสังข์) 
            ต าแหน่ง ครู คศ.1 ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนงานวิชาการ 
  
  
 ลงช่ือ............................................ผู้รับรองโครงการ 
            (นายราชันย์  อินทร์สุวรรณ) 
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษา 
  
  
 ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายเอกฉัตร  ชุมศรี) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
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 แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2560 

กลุ่มงาน  วิชาการ 

 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ   การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ที่มีประสิทธิภาพ     
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการ

กระจายอ านาจทางการศึกษา หลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

สนองมาตรฐานเขตพ้ืนที่  มาตรที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจันจิรา เพ็ชระ 
งบประมาณท้ังสิ้น  6,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2560 
  
1.หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ด้วยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องมีการด าเนินงาน 8 ประการ  โดยเริ่มตั้งแต่ 1) ก าหนด
มาตรฐานของสถานศึกษา 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  4) ด าเนินงานตามแผน  5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  6) ประเมินคุณภาพภายใน  7) จัดท ารายงานประจ าปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และ 
8) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน  ทั้งนี้การสร้างระบบ
ประกันภายในของสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  จะสามารถรองรับการประเมินจากองค์กรมหาชน (สมศ.)                  
การประเมินจากต้นสังกัด และการประเมินอ่ืนๆ  ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นจากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น  โรงเรียนบ้านปลายคลอง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดและ
บรรลุตามเป้าหมาย 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพัฒนาการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.2  เพื่อพัฒนาการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.3  เพื่อพัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 2.4  เพื่อพัฒนาการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
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 2.5  เพื่อน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 2.6  เพื่อพัฒนาการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  สถานศึกษามีการจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      3.2.1  สถานศึกษามีการจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 
 
๕. กระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.สถานศึกษามีการจัดวางระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามวัตถุประสงค์
ของโครงการส่งเสริมระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.สถานศึกษามีการจัดวางระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริม
ระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ร้อยละ ๘0 

๘0 % 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียม/วางแผน(P) 
1.ศึกษานโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ 
2.ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯในปีที่ผ่านมา 
3.ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ 
4.จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 
พฤษภาคม 2560 
 

 
นางสาวจันจิรา เพ็ชระ 
นางสาวนิตยา หนูสังข์ 
นางอรุณโรจน์ ยิ่งค านึง 
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การด าเนินงานตามแผน (D) 
2.1 กิจกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของโรงเรียน 
2.2 กิจกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยของโรงเรียน 
2.2 กิจกรรมการจัดท าแผนและด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 
2.3 กิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร /
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
2.4 กิจกรรมนิเทศภายใน 
2.5 กิจกรรมตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 

พฤษภาคม 2560 
พฤษภาคม 2560-มีนาคม 2561 
 
พฤษภาคม 2560-มีนาคม 2561 
 
พฤษภาคม 2560-มีนาคม 2561 
 
 
พฤษภาคม 2560-มีนาคม 2561 

 
ผอ./คณะครู 
 
นางสาวสุภาณี หนูเยาว์ 
 
นางสาวบุษบา พรมจันทร์ 
 
 
นางสาวซัยยีดะห์ บินมูซอ 
นางอรุณโรจณ์ ยิ่งค านึง 
 
นางสาวจันจิรา เพ็ชระ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2.6 กิจกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
2.๗ กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารงาน
การเงินและบัญชี 
2.๘ กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ 
การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1.รายงานกิจกรรม 
2.แบบประเมินความส าเร็จของการบริหาร
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
การที่ก าหนด 
 

พฤษภาคม 2560-มีนาคม 2561 
 
พฤษภาคม 2560-มีนาคม 2561 
 
พฤษภาคม 2560-มีนาคม 2561 
พฤษภาคม 2560-มีนาคม 2561 

นางสาวจันจิรา เพ็ชระ 
 
นางสาวบุษบา พรมจันทร์ 
 
นางศรีอนงค์ วงศ์เพ็ญ 
 
คณะครู 

การประเมิน/รายงานผล (A) 
1.วิเคราะห์และรายงานผลการประเมิน 
2.วิเคราะห์และรายงานผลกรปฏิบัติกิจกรรม
โครงการ 

 
พฤษภาคม 2560-มีนาคม 2561 
 

 
ผอ./คณะครู 
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๗. งบประมาณที่ใช้  6,000  บาท 
     โดยขอแจกแจงรายละเอียด  ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

 
 
 
 
 
 
 

     

รวม      
 
8.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
8.1 สถานศึกษามีการจัดวาง
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการส่งเสริมระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 

8.1 แบบสังเกต 
8.2 เอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

8.1 แบบประเมินความส าเร็จ
ของการบริหารสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
การที่ก าหนด 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  สถานศึกษามีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในตามวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริม
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นางสาวจันจิรา เพ็ชระ)                                  (นางสาวนิตยา  หนูสังข์) 
                ต าแหน่ง ครู ค.ศ 1           ต าแหน่ง หัวหน้าแผนงานวิชาการ 
 

              ลงชื่อ............................................ผู้รับรองโครงการ 
                     (นายราชันย ์ อินทร์สุวรรณ) 
                 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษา 

 
            ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายเอกฉัตร  ชุมศรี) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง      
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 แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2560 

กลุ่มงาน  วิชาการ 

 

 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม     โครงการตามนโยบายของรัฐ 

สนองกลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับให้มี
   คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส่งเสริมความสามารถด้าน 
   เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้    
สนองมาตรฐานเขตพื้นที่ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สนองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ          โครงการใหม่      

ผู้รับผิดชอบ      นางอรุณโรจน์ ยิ่งค านึง , นางสาวนิตยา  หนูสังข ์, นางสาวจันจิรา  เพ็ชระ 

งบประมาณทั้งสิ้น         10,000 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีการศึกษา 2560 

 

 
1.  หลักการและเหตุผล  

 หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพ่ืออนาคตของประเทศ 
สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ             
มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และ
วางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน
ให้มีความรู้  ความสามารถที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ในการพัฒนาศึกษานั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศด้านวิชาการและมี
ศักยภาพในด้านกิจกรรมวิชาการ ดนตรี  ศิลปะ การแสดง และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ เพ่ือเตรียมพร้อม
ให้เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต และตามที่กระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพ่ือลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการลงโดยไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควร
เรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมโดยเพ่ิมเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดย
ให้โรงเรียนเลิกเรียนเวลา ๑๔.๓๐ น. และหลังเวลานั้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ นอกห้องเรียน
อย่างหลากหลาย เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งหมายความว่าครู
ต้องใช้ความสามารถ     ในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
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 จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านปลายคลองได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพและ
ประสบการณ์ของนักเรียน จึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการส่งเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมและวชิรวิชาการ ทั้งในระดับเครือข่าย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืน  และสามารถน าไปใช้ใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพในอนาคตได้  

 

2.  วัตถุประสงค ์ (พิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/หลักการและเหตุผล) 
  2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านทักษะทางวิชาการ  ดนตรี 
นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา และเทคโนโลยี 
  2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ  
  2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล 
   
3.  กลุ่มเป้าหมาย   

3.1  เชิงปริมาณ  (จ านวนที่ได้รับการพัฒนา) 
    1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมทักษะทางวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา และ
เทคโนโลยี และน าทักษะที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้ในชีวิต ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกันร้อยละ 80 
 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านปลายคลองได้เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ร้อยละ 100 
 3. นักเรียนโรงเรียนบ้านปลายคลองได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ ร้อยละ 80 

3.2 เชิงคุณภาพ (ตัวชี้วัด , ตัวบ่งชี้ , เป้าประสงค์) 
    1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมทักษะทางวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา และ
เทคโนโลยี และน าทักษะที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา  ตนเอง
ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
 
๔.  สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 
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๕. กระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

 

๖. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินงาน 

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2560 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การแข่งขันศิลปหัตถกรรม   .... ....       .... .... 

2. การแข่งขันวชิรวิชาการ .... .... ....          

3. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ 

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

4. กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ  .... .... .... ....   .... .... .... .... .... 

 

  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 

2. การแข่งขันวชิรวิชาการ 

3. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

 

 

 

4. กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ 

นักเรียนที่เป็นตัวแทนได้รับเหรียญรางวัล 

นักเรียนที่เป็นตัวแทนได้รับเหรียญรางวัล 

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้          
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา ตนเอง
ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษและมีการพัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 70 

ร้อยละ 90 

 

 

 

ร้อยละ 90 
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๗. งบประมาณที่ใช้  10,000  บาท 

     โดยขอแจกแจงรายละเอียด  ดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1. การแข่งขันศิลปหัตถกรรม   2,500   

2. การแข่งขันวชิรวิชาการ   2,500   

3. กิจกรรมลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลารู้ 

  2,500   

4. กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ   2,500   

 

๘. การวัดและประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนที่เป็นตัวแทนได้รับเหรียญรางวัล 

2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
พัฒนา ตนเองตามความสนใจและความถนัด
อย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการ
เรียนรู้ 

3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษและมีการ
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

การแข่งขันวิชาการ 

การประเมิน 

 

 

 

การประเมิน 

เกียรบัตร/เหรียญรางวัล 

แบบประเมิน 

 

 

 

แบบประเมิน 

 

  



57 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1 นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านทักษะทางวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา 
และเทคโนโลยี 

9.2 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้
อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ  

9.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล 
 
 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางอรุณโรจน์  ยิ่งค านึง)           (นางสาวนิตยา  หนูสงัข์) 
             ต าแหน่ง ครู คศ.1  ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนงานวิชาการ 
  
  
 ลงช่ือ............................................ผู้รับรองโครงการ 
            (นายราชันย์  อินทร์สุวรรณ) 
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษา 
  
  
 ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายเอกฉัตร  ชุมศรี) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
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แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2560 

กลุ่มงาน  วิชาการ 

 

 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม     โครงการพัฒนาหลักสูตร งานทะเบียนและวัดผล 
สนองกลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับให้

 คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส่งเสริมความสามารถด้าน 
  เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้    
สนองมาตรฐานเขตพื้นที่ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม่      
ผู้รับผิดชอบ      นางอรุณโรจน์ ยิ่งค านึง , นางสาวนิตยา  หนูสังข์ , นางสาวจันจิรา เพ็ชระ 
งบประมาณทั้งสิ้น         5,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีการศึกษา 2560 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 27 ระบุให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือความเป็นไทยความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ          
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน และ
สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ พร้อมทั ้งการจัดท างานทะเบียนและระเบียนสะสมนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนางานทะเบียนสู่ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความส าคัญต่อสถานศึกษาอย่างมาก 
หมายถึงข้อมูลประวัติของนักเรียนทั้งโรงเรียนซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลด้านต่างๆ  รวมถึงเอกสารหลักฐาน
การศึกษาที่ส าคัญที่จัดขึ้นเพ่ือประกอบการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการเรียนซึ่งจะต้องบันทึกข้อมูลการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนไว้ แล้วน าข้อมูลมาเก็บเป็นหลักฐานและใช้ในการตรวจสอบ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกต่อฝ่ายต่าง ๆ หน่วยงานอ่ืนที่ต้องการข้อมูลผลการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษา และชุมชน หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า การจัดการเรียนการสอนได้พบปัญหาในเรื่องของ
ความเหมาะสมของสาระการเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ยังไม่สมบูรณ์ ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ค าอธิบายรายวิชายังไม่ครอบคลุม ปรับปรุงปก ของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปลายคลองและ
จัดหาเอกสารประกอบหลักสูตร ปรับปรุงในเรื่องของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ และ
การบริหารจัดการเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และการด าเนินการพัฒนาเกี่ยวการวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนให้สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาด้วยวิธีการที่ 
หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดธรรมชาติของวิชาและระดับช่วงชั้นของนักเรียน โดยจั ดท าเอกสาร
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หลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาของนักเรียน เป็นการรายงาน
ผลการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นต่างๆให้นักเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ได้รับทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยมีความเป็นเอกภาพ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านปลายคลอง และระบบงานทะเบียน การวัดและการประเมินผลของนักเรียนให้
ครอบคลุมภารกิจทั้งหมดโดยก าหนดให้มีการด าเนินงานเป็นระบบ  มีระเบียบเป็นข้อก ากับการปฏิบัติในส่วนที่
ต้องมีผลต่อกฎหมาย  และก าหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ มีแนวทางการด าเนินงาน 
กิจกรรมการวัดผลและการประเมินผลเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
มาตรฐาน 
   
 
2.  วัตถุประสงค์  (พิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/หลักการและเหตุผล) 
  2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน 
  2.3 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท างานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล ของนักเรียนเป็นไปตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  
  2.4 เพ่ือบริการข้อมูลผลการเรียนแก่ผู้เรียนในสถานศึกษา และชุมชน หรือหน่วยงานอื่น 

 
3.  กลุ่มเป้าหมาย   

3.1  เชิงปริมาณ  (จ านวนที่ได้รับการพัฒนา) 
    1. โรงเรียนบ้านปลายคลองมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา
และความต้องการของผู้เรียน ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 100  
    2. โรงเรียนบ้านปลายคลองมีเอกสารงานทะเบียนและวัดผลประเมินผล และบริการข้อมูลผลการ
เรียนแก่ผู้เรียนในสถานศึกษา และชุมชน หรือหน่วยงานอื่นได้ ร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ (ตัวชี้วัด , ตัวบ่งชี้ , เป้าประสงค์) 
    1. โรงเรียนบ้านปลายคลองมีการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
    2. โรงเรียนบ้านปลายคลองมีการจัดเก็บรวบรวมระบบงานทะเบียน และการให้บริการด้านงาน
ทะเบียนอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
๔.  สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 
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๕. กระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 

 
 
๖. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินงาน 
 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2560 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา       .... .... ....    

2. พัฒนาระบบงานทะเบียน .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

3. พัฒนาระบบงานวัดผลและ
ประเมินผล 

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

 
  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
2. พัฒนาระบบงานทะเบียน 
 
 
 
3. พัฒนาระบบงานวัดผล
ประเมินผล 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความทันสมัย
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน     
โรงเรียนมีระบบงานทะเบียนและระเบียน
นักเรียนถูกต้องเป็นระบบ และสามารถบริการให้
ข้อมูลแสดงผลการเรียนแก่นักเรียนในโรงเรียน 
และชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มีการจัดท าเอกสารประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ปพ.) ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ 100 
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๗. งบประมาณที่ใช้............5,000......บาท 
     โดยขอแจกแจงรายละเอียด  ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. พัฒนาระบบงานทะเบียน 
3. พัฒนาระบบงานวัดผล
ประเมินผล 

 1,000  
2,000 
2,000 

 1,000 
2,000 
1,000 

รวม  1,000 4,000  5,000 
 
๘. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความทันสมัยตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน     
2. โรงเรียนมีระบบงานทะเบียนและระเบียนนักเรียนถูกต้องเป็น
ระบบ และสามารถบริการให้ข้อมูลแสดงผลการเรียนแก่นักเรียนใน
โรงเรียน และชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. มีการจัดท าเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

การประเมิน,
การสัมภาษณ์ 
การส ารวจ 

 
 

การส ารวจ 
 

แบบประเมิน,
แบบสัมภาษณ์ 
แบบส ารวจ 

 
 

แบบส ารวจ 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
9.2 โรงเรียนหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
9.3 โรงเรียนจัดท างานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล ของนักเรียนเป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
9.4 โรงเรียนบริการข้อมูลผลการเรียนแก่ผู้เรียนในสถานศึกษา และชุมชน หรือหน่วยงานอื่น 

 
 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางอรุณโรจน์  ยิ่งค านึง)           (นางสาวนิตยา  หนูสงัข์) 
             ต าแหน่ง ครู คศ.1  ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนงานวิชาการ 
  
  
 ลงช่ือ............................................ผู้รับรองโครงการ 
            (นายราชันย์  อินทร์สุวรรณ) 
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษา 
  
  
 ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายเอกฉัตร  ชุมศรี) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
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แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2560 

กลุ่มงาน  วิชาการ 

 

 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ  ส่งเริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับให้มี
   คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส่งเสริมความสามารถด้าน 
   เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้    
สนองมาตรฐานเขตพื้นที่ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ ๑,๔ 
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวจันจิรา เพ็ชระ นางอรุณโรจน์  ยิ่งค านึง 
งบประมาณทั้งสิ้น      10,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีการศึกษา 2560 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล  

การที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542   ได้นั้น   แหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญตามมาตรา 25   ซึ่งส่วนหนึ่ง
กล่าวว่า   รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  มีห้องปฏิบัติการ เป็น
แหล่งเรียนรู้ส าคัญ ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ เน้น
ทักษะกระบวนการ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง   แต่จากสภาพปัญหาที่ผ่าน
มากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประสบปัญหาในการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เอ้ือและเหมาะสมต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ห้อง
พยาบาล  แปลงพืชผักเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น  ดังนั้นแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนทุกคน  เพราะแหล่งเรียนรู้จะเป็นสิ่งจูงใจ ให้นักเรียนสนใจบทเรียน เข้าใจเนื้อหาสาระได้รวดเร็ว 
และยังสร้างความเข้าใจง่ายในการปฏิบัติการให้แก่นักเรียนในระหว่างการเรียนการสอนของครูอีกด้วย ปัจจุบัน
แหล่งเรียนรู้มีหลายหลายชนิดที่สามารถน ามา เพื่อการเรียนการสอนหรือสนับสนุนการเรียนการสอน และด้วย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในได้ก าหนดมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
 ดังนั้นการพัฒนาแหล่งเรียนเรียนรู้มุ่งสู่ผู้เรียน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดหาและพัฒนาห้องปฏิบัติการ ที่
เป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญ ให้มีอย่างพอเพียงเพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ฝึกปฏิบัติจริง
และเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ขึ้นมา
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
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2.  วัตถุประสงค์   
๒.1 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.2 เพ่ือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย   

3.1  เชิงปริมาณ  
    1. โรงเรียนบ้านปลายคลอง มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 
    2. โรงเรียนบ้านปลายคลอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 

3.2 เชิงคุณภาพ  
มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
 
๔.  สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 
 
๕. กระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
      - การจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์  
      - การจัดมุมวิทยาศาสตร์ 
2. ห้องสมุดโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
     - ส่งเสริมรักการอ่านห้องสมุดมีชีวิต 
     - สัปดาห์ห้องสมุด 
3. ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 
     - ก้าวทัน ICT เทคโนโลยี และสารสนเทศ 
๔. ห้องพยาบาล  
     - ยาสามัญควรรู้ 
๕. แปลงปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียง 
     - การปลูกผักปลอดสารพิษ 
  

 

1. ห้องปฏิบัติการมีวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพียงพอ
เหมาะสมและอยู่ในสภาพใช้
การได้ดี และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง  
2. โรงเรียนบ้านปลายคลอง 

ร้อยละ 80 
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๖. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
6.1 ขั้นเตรียมการ (P)  
   6.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
   6.1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่าน
มา 
   6.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการฯ 
   6.1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
6.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
   6.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระงาน 
   6.2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ ต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์   

พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 พฤษภาคม- ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 กิจกรรมก้าวทัน ICT เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ 

 

 กิจกรรมห้องวิทยาศาสตร์ก้าวไกล  

 กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ  

 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านห้องสมุดมีชีวิต  

 กิจกรรมห้องพยาบาล  
6.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
   ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการด าเนินงาน
และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม
ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการ
ก าหนด 

 

6.4 ขั้นสรุปผลและประเมินผล (D) 
   6.4.1 สรุปประเมินโครงการ/กิจกรรมย่อย 

มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 

 
 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
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   6.4.2 จัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรมย่อย เสนอ
ฝ่ายบริหาร 

 
๗. งบประมาณที่ใช้.........10,000........บาท 
     โดยขอแจกแจงรายละเอียด  ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

     

รวม      
 
๘. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ห้องปฏิบัติการมีวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพียงพอ
เหมาะสมและอยู่ในสภาพใช้
การได้ดี และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง  

สรุปผลการด าเนิน 
กิจกรรม 
 

แบบสอบถาม                                 
แบบประเมินการใช้
ห้องปฏิบัติการ 

2. โรงเรียนบ้านปลายคลอง มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับ

สรุปผลการด าเนิน 
กิจกรรม 
 

แบบสอบถาม                         
แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
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ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

     1. นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าความรู้จากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องสมุด  ห้องพยาบาล   
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์   แปลงปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียง  ที่มีคุณภาพ                            

     2. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้มาก
ยิ่งขึ้น 

     3. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสืบค้นค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมขึ้นและส่งผลต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

      4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

      5. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวจันจิรา เพ็ชระ)          (นางสาวนิตยา  หนูสังข์) 
ต าแหน่ง. ค.ศ. ๑ ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนงานวิชาการ 
  
  
 ลงช่ือ............................................ผู้รับรองโครงการ 
            (นายราชันย์  อินทร์สุวรรณ) 
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษา 
  
  
 ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายเอกฉัตร  ชุมศรี) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
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แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2560 

กลุ่มงาน  วิชาการ 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์   ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงและห่างไกลยาเสพติด      
สนองมาตรฐานเขตพื้นที่ ข้อที่  1  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่  1  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
7) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
8) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
9) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

ลักษณะโครงการ               ใหม่           ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวนิตยา  หนูสังข์  นางอรุณโรจน์  ยิ่งค านึง นางสาวจันจิรา  เพ็ชระ 

งบประมาณทั้งสิ้น     32,000 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีการศึกษา 2560 

 

 

1.  หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545)  หมวด 4 แนวการจัด

การศึกษามาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสามารถสูงสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชุมนุม/ชมรม และกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนตามศักยภาพ 
ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเป็นผู้น าพัฒนาตนเองได้และส่งเสริมการท างานเป็นหมู่คณะ    คิดวิเคราะห์ได้อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายของชาติในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข 
โรงเรียนบ้านปลายคลองจึงมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 
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2.  วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน  ทั้งร่างกาย  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
2.2 เพ่ือฝึกภาวะผู้น าให้แก่นักเรียน  กล้าคิด  กล้าท า และ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม  และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
3.  กลุ่มเป้าหมาย   

3.1  เชิงปริมาณ   
1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ  100 % 

3.2 เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
2. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ  การท างาน  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี 
3. นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
4. นักเรียนมีจิตส านึก จิตอาสา และปฏิบัติตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
5. นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขได้ด้วยกิจกรรม 

 
๔.  สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านปลายคลอง   
 
๕. กระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. กิจกรรมชุมนุม 
2. กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี 
3. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
4. กิจกรรมพิเศษ 

1. ร้อยละของนักเรียนมีการ
พัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 

ร้อยละ  80 
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๖. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินงาน 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
1. กิจกรรมชุมนุม 15 พฤษภาคม – 31 มีนาคม 2561 
2. กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี 15 พฤษภาคม – 31 มีนาคม 2561 
3. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 15 พฤษภาคม – 31 มีนาคม 2561 
4. กิจกรรมพิเศษ 15 พฤษภาคม – 31 มีนาคม 2561 

 

๗. งบประมาณที่ใช้  32,000  บาท 

     โดยขอแจกแจงรายละเอียด  ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์

1. กิจกรรมชุมนุม 6,000 - - -     6,000 
2. กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี 20,000 - - - 20,000 
3. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 5,000 - - - 5,000 
4. กิจกรรมพิเศษ 1,000 - - - 1,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 32,000     - - - 32,000     
 

๘. การวัดและประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนมีการ
พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 

1. สรุปผลการประเมินการร่วม
กิจกรรม  

2. สอบถามความพึงพอใจ 

1. ปพ.5 แบบประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

2. แบบทดสอบ 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1  นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
9.2  นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในปัจจุบันและอนาคฅ 
9.3  นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
9.4  นักเรียนมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตย 
9.5  นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ได้ด้วยกิจกรรมนักเรียน 

 

 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวนิตยา  หนูสงัข์)          (นางสาวนิตยา  หนูสังข์) 
            ต าแหน่ง ครู คศ.1 ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนงานวิชาการ 
  
  
 ลงช่ือ............................................ผู้รับรองโครงการ 
            (นายราชันย์  อินทร์สุวรรณ) 
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษา 
  
  
 ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายเอกฉัตร  ชุมศรี) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
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 แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2560 

กลุ่มงาน  วิชาการ 

 

 
 
 
 
ชื่องาน / โครงการ    พัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
แผนงาน    การจัดการศึกษาปฐมวัย  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับให้
มี    คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส่งเสริม   ความสามารถ
ด้าน    เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มฐ. 4  ตบ.  4.1 – 4.5  
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุภาณี  หนูเยาว ์   
งบประมาณท้ังสิ้น       43,500 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2560 
............................................................................................................................. .................................................
1.หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๔๖  มุ่งเน้นให้เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น  ตาม
หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยและการพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  ได้แก่  
ทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ – เล็ก  ทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  ๕  ทักษะในการสื่อสาร  ทักษะในการ
สังเกตและส ารวจ  ทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์  ทักษะในเรื่องจ านวน  ปริมาณ  น้ าหนัก  การกะประมาณและ
การเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่าง ๆ  ด้านภาษา  วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  มีความคิดรวบยอด  
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  จินตนาการ  ให้ผู้เรียนได้สนใจใฝ่รู้  รู้จักใช้ค าถาม  รักการเรียนรู้   เพ่ือเสริมสร้าง
นักเรียนให้มีพัฒนาการทุกด้าน เต็มตามวัยและเต็มศักยภาพการพัฒนาการเรียนการสอน 

ดังนั้น  โรงเรียนบ้านปลายคลอง  จึงได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด  โดย
จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย  ซึ่งโครงการนี้จะเน้นให้มีกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลาย  
สอดคล้องกับวัยและความสนใจของผู้เรียน 

 
๒.วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีความรู้และทักษะเบื้องต้นในด้านต่าง ๆ ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย
และการพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 2.  เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ในการสังเกตและส ารวจ  

3.  เพ่ือให้เด็กที่เรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ได้รับวุฒิบัตรส าเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย 
4.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครูและนักเรียน 

 
3.กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  -เด็กระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพของนักเรียน ในปี
การศึกษา 2560 
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 เชิงคุณภาพ 
  -เด็กมีพัฒนาการในระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  -ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามศักยภาพของตนเองและทักษะเบื้องต้นในด้านต่างๆ ตาม
หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 
4. กิจกรรม/ ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เพ่ือให้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัยและการประเมิน
สมรรถภาพทางกาย 

ร้อยละ  85 
 

2.ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
และจิตใจ 

เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 

ร้อยละ  85 

3.ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง 

ร้อยละ  85 

4.ส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐาน
เด็กปฐมวัย (ด้านสติปัญญา) 

เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีความรู้และทักษะ
เบื้องต้นในด้านต่าง ๆ ตามหลักสูตร
การจัดการศึกษาปฐมวัย   และการ
พัฒนาด้านสติปัญญ 

ร้อยละ  80 

5.บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 
2.เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 80 
 

6.พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีทักษะจัด
กิจกรรมแก่เด็กปฐมวัยและเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู
และนักเรียน 

ร้อยละ  85 

7.พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ปฐมวัย 

มีนวัตกรรม  จัดสื่อการเรียนการสอน  
พัฒนาเกมการศึกษา  ให้มีความ
หลากหลายน่าสนใจ  กระตุ้น
พัฒนาการทางสมอง  และส่งเสริม
ความคิด   

ร้อยละ  85 

8.สารสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบกิจกรรม
ของโรงเรียน 
 

ร้อยละ  85 
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9.จัดบรรยากาศในห้องเรียน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อม 
 

1.เพ่ือให้ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์ท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.เพ่ือให้ครูและเด็กมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม   

ร้อยละ  90 

10. ศิลปหัตถกรรมและ 
วชิรวิชาการ 

1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้เข้าร่วมการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมและกิจกรรม 
วชิรวิชาการ 

ร้อยละ 80 

11.บัณฑิตน้อย 1.เพ่ือให้เด็กปฐมวัยที่เรียนจบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ได้รับวุฒิบัตรส าเร็จ
การศึกษาระดับปฐมวัย 

ร้อยละ  90 

12. ประเมินพัฒนาการผู้เรียนที่
จบการศึกษาระดับปฐมวัย 

1. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

ร้อยละ 100 

 
5.กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม 
 

ปีงบประมาณ  2560 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย

. 
พค.  มิย. กค. สค. กย. 

1.ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย 
 

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

2.ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ และจิตใจ 
 

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

3.ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  
 

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

 
 

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

4.ส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานเด็กปฐมวัย (ด้าน
สติปัญญา) 
 

 
 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
 

 
 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

5.บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ----- ----- ----- -----   ----- ----- ----- ----- ----- 

6.พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย 
 

         ----- -----  

7.พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ปฐมวัย 

 ----- ----- ----- -----   ----- ----- ----- ----- ----- 
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8.สารสัมพันธ์  ----- ----- ----- -----   ----- ----- ----- ----- ----- 

9.จัดบรรยากาศในห้องเรียน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อม 

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

10. ศิลปหัตถกรรมและ 
วชิรวิชาการ 

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

11.บัณฑิตน้อย      -----       

12. ประเมินเด็กผู้เรียนที่จบ
การศึกษาระดับปฐมวัย 

    -----        

 
6.รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จ านวน   
 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิอชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
 

- 1,000 2,000 นางสาวสุภาณี  หนูเยาว ์

2.ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
และจิตใจ 
 

- 1,000 2,000 นางสาวสุภาณี  หนูเยาว ์

3.ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม - 1,000 2,000 นางสาวสุภาณี  หนูเยาว ์
4.ส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐาน
เด็กปฐมวัย (ด้านสติปัญญา) 
 

- 1,000 4,000 นางสาวสุภาณี  หนูเยาว ์

5.บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  1,000 3,000 นางสาวสุภาณี  หนูเยาว ์

6.พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย 
 

500 2,000 1,000 นางสาวสุภาณี  หนูเยาว ์

7.พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ปฐมวัย 
 

 1,000 4,000 นางสาวสุภาณี  หนูเยาว ์

8.สารสัมพันธ์  1,000 2,000 นางสาวสุภาณี  หนูเยาว ์
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9.จัดบรรยากาศในห้องเรียนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม 
 

 1,000 5,000 นางสาวสุภาณี  หนูเยาว ์

10. ศิลปหัตถกรรมและ 
วชิรวิชาการ 

  2,000 นางสาวสุภาณี  หนูเยาว ์

11. บัณฑิตน้อย  3,000 2,000 นางสาวสุภาณี  หนูเยาว ์

12. ประเมินพัฒนาการผู้เรียนที่จบ
การศึกษาระดับปฐมวัย 

  1,000 นางสาวสุภาณี  หนูเยาว ์

7.การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.  เพ่ือให้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
และการประเมินสมรรถภาพทางกาย 
2.  เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
อันพึงประสงค์อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง 
4.  เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีความรู้และทักษะเบื้องต้นในด้านต่าง 
ๆ ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย   และการพัฒนา
ด้านสติปัญญา 
5.  เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 
5.  เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีทักษะจัดกิจกรรมแก่เด็ก
ปฐมวัย 
6.  มีนวัตกรรม  จัดสื่อการเรียนการสอน  พัฒนาเกม
การศึกษา  ให้มีความหลากหลายน่าสนใจ  กระตุ้น
พัฒนาการทางสมอง  และส่งเสริมความคิด   
7.  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบกิจกรรมของโรงเรียน 
8.  เพ่ือให้ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
9.  เพ่ือให้ครูและเด็กมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
10. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
และกิจกรรมวชิรวิชาการ 
11.เพ่ือให้เด็กปฐมวัยที่เรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ได้รับวุฒิบัตรส าเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย 
12.เพ่ือให้เด็กผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

ตรวจสอบ 
สังเกต 
ทดสอบ 

 
สังเกต 

ตรวจสอบ 
สังเกต 

ตรวจสอบ 
สังเกต 

ตรวจสอบ 
 

สังเกต 
ตรวจสอบ 

สังเกต 
ตรวจสอบ 

 
สอบถาม 
สอบถาม 
สอบถาม 
ตรวจสอบ 

 
สอบถาม 
ตรวจสอบ 

สังเกต ตรวจสอบ 

แบบบันทึกผลการท างาน 
แบบบันทึกการสังเกต 
แบบทดสอบ 
 
แบบบันทึกการสังเกต 
แบบบันทึกผลการตรวจสอบ 
 
แบบบันทึกการสังเกต 
บันทึกผลการตรวจสอบ 
แบบบันทึกการสังเกต 
แบบบันทึกการตรวจสอบ 
 
แบบบันทึกการสังเกต 
แบบบันทึกการตรวจสอบ 
แบบบันทึกการสังเกต 
แบบบันทึกการตรวจสอบ 
แบบบันทึกการสอบถาม 
แบบบันทึกการสอบถาม 
แบบบันทึกการสอบถาม 
แบบบันทึกผลการท างาน 
 
แบบบันทึกการสอบถาม 
 
แบบประเมินพัฒนาการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้นในด้านต่าง ๆ ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยและการ 

พัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
7.2  เด็กมีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ในการสังเกตและส ารวจ  
7.3  เด็กเรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ได้รับวุฒิบัตรส าเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย 
7.4  ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน  มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวสุภาณี  หนูเยาว์)          (นางสาวสุภาณี  หนูเยาว์) 
             ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย              ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
  
  
 ลงช่ือ............................................ผู้รับรองโครงการ 
            (นายราชันย์  อินทร์สุวรรณ) 
 ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษา 
  
  
 ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายเอกฉัตร  ชุมศรี) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
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 แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2560 

กลุ่มงานบคุลากร 

 

 
 
 
โครงการ   โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ  
แผนงาน   บุคลากร 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
    มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
    อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองมาตรฐานของโรงเรียน มาตรฐานที่ ๒ ข้อที่ ๒.๒ การวางแผนและการด าเนินงานพัฒนาครูและ

บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวซัยยีดะห์   บินมูซอ 
งบประมาณทั้งสิ้น  ๑๐,๕๐๐  บาท   
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 
๑.หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓)   ให้
ความหมายของค าว่า “ครู” หมายถึงบุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน จากความหมายดังกล่าว จึงมีการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เหมาะสมในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓  เช่นกัน โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพครู ว่าครูต้องมีความรู้ ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ในยุคปฏิรูปการศึกษา ครูจะต้องพัฒนา
ตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ จัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมความ
ถนัดเฉพาะด้านของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการ การคิด
วิเคราะห์รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม จัดประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียนได้ค้นพบด้วย
ตนเอง และล าดับต่อมาเป็นบุคคลที่ต้องมีวุฒิภาวะความเป็นครู ทั้งวิถีชีวิตและจิตใจ รวมทั้งเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ ครูจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ตนเองสอน และมีเทคนิค
กระบวนการด าเนินการต่างๆที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนแบบมืออาชีพ จึงจะสามารถพัฒนาโรงเรียนสู่
โรงเรียนในฝันและสามารถปฏิรูปการศึกษาได้ส าเร็จ ทั้งนี้แนวทางในการพัฒนาครูให้มีศักยภาพดังกล่าวนั้น มี
หลายแนวทาง เช่น การอบรม สัมมนา ประชุม การศึกษาต่อ ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน และการวิเคราะห์วิจัย
งาน เป็นต้น  

จากการจัดโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพของโรงเรียนบ้านปลายคลองที่ผ่านมาบุคลากรภายใน
โรงเรียนมีการพัฒนาตนเองในระดับหนึ่ง ดังนั้นเพ่ือให้ครูได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม จนสามารถพัฒนากิจกรรมคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และเพ่ือส่งเสริมให้ครูมี
ศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านปลายคลอง เพ่ือให้ครูสามารถน าเทคนิคและกระบวนการต่างๆที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งานมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนให้มีความหลากหลาย จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา 
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๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ครูได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม และพัฒนา
กิจกรรมคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  

๒.๓ เพ่ือให้ครูสามารถน าเทคนิคและกระบวนการต่างๆที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๑. ครู/บุคลากรโรงเรียนบ้านปลายคลอง จ านวน ๑๖ คน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๑. ครู/บุคลากรโรงเรียนบ้านปลายคลองมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองที่ได้
จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
๔. สถานที่ด าเนินการ  สถานที่ที่มีการจัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน   
 
๕. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. กิจกรรมประชุมและอบรมบุคลากร 
 

๑. ร้อยละของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมและพัฒนา
กิจกรรมคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 

๒. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
      
 

๒. ร้อยละของครูสามารถแก้ปัญหาของนักเรียนใน
ชั้นเรียน และครูสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ร้อยละ ๘๐ 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๓. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
 

๓. ร้อยละของการน าเทคนิคและกระบวนการ
ต่างๆที่ได้ มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของตนให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ 
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๖. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 
๑. กิจกรรมประชุมและอบรมบุคลากร ...... …… …… ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …. 

๒. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน ….. ….. ….. ….. …… ….. ….. ….. ….. ….. ….. ...... 

๓. กิจกรรมศึกษาดูงาน      .....      ..... 

 
๗. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้   

 
กิจกรรม 

วิธีการประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. กิจกรรมประชุมและอบรม   
บุคลากร 

๔,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ - นางสาวซัยยีดะห์  บินมูซอ 

๒. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน ๕๐๐ - - ๕๐๐ นางสาวซัยยีดะห์  บินมูซอ 
๓. กิจกรรมศึกษาดูงาน ๔,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ - นางสาวซัยยีดะห์  บินมูซอ 

 
๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละการพัฒนาผลงานการจัดการเรียนการ
สอนของครูมีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมและ
พัฒนากิจกรรมคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑. สอบถามความพึงพอใจ 
 

๑. แบบสอบถาม 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๒. ร้อยละของครูสามารถแก้ปัญหาของนักเรียนใน
ชั้นเรียน และครูสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑. สังเกต 
๒. ทดสอบ 
๓. สอบถามความพึงพอใจของคร ู

๑. แบบบันทึกการสังเกต 
๒. แบบทดสอบ 
๓. แบบสอบถาม 

๓.ร้อยละของการน าเทคนิคและกระบวนการต่างๆ
ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานมา
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนให้
มีความหลากหลายมากขึ้น 

๑. สอบถามความพึงพอใจ 
 

๑. แบบสอบถาม 
 

 
  



81 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ ผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูมีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม และพัฒนากิจกรรม

คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
๘.๒ ครูมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
๒.๓ ครูได้น าเทคนิคและกระบวนการต่างๆที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานมาพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
 
  ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
       (นางสาวซัยยีดะห์    บินมูซอ)    (นางสาวซัยยีดะห์    บินมูซอ) 
            ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย                 ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
        
        ลงชื่อ............................................ผู้รับรองโครงการ  
                        (นายราชันย์  อินทร์สุวรรณ) 
                                                                        ต าแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษา 
  

 
                                     ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                 (นายเอกฉัตร   ชุมศรี) 
                              ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
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 แผนงาน / โครงการ  ประจ าปีการศึกษา  2560 

กลุ่มงานบคุลากร 

 

 
 
 
 
โครงการ   โครงการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรโรงเรียนบ้านปลายคลอง  
แผนงาน   บุคลากร 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
    มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
    อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองมาตรฐานของโรงเรียน มาตรฐานที่ ๒ ข้อที่ ๒.๒ การวางแผนและการด าเนินงานพัฒนาครูและ

บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวซัยยีดะห์   บินมูซอ 
งบประมาณทั้งสิ้น  ๔,๐๐๐ บาท  
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 
๑.หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  โดยถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด ฉะนั้นครูผู้สอนและผู้จัดการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผู้ชี้น า ผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็น
ผู้ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แก่ผู้เรียน เพ่ือน าข้อมูลเหล่านี้ไปสร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นฐาน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ นอกจากจะมุ่งปลูกฝั่งทางด้านปัญญา พัฒนาความคิดของผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ แล้วยังมุ่งพัฒนาความสามารถในด้านอารมณ์ โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ดังนั้นไม่ใช่เฉพาะผู้เรียนอย่างเดียวที่ต้องได้รั บการ
พัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน 

ตามหลักการบริหารของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นถือว่า บุคคลมีความส าคัญที่สุด
ดังนั้นการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา จึงเป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระ
ภายใต้กฎระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  มี
ความรู้ ความสามารถและมีจิตส านึก ให้การปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ  มี ขวัญและก าลังใจ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน ขวัญและก าลังใจน ามาซึ่งแรงจูงใจในการท างาน ถ้าบุคลากรในหน่วยงานมีขวัญและ
ก าลังใจในการท างานแล้ว ย่อมส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อการท างาน ท างานอย่างมีความสุข มีพลังที่
จะสร้างสรรค์ผลงาน ไม่เฉื่อยชาและท้อแท้  การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญของการท างาน ดังนั้นโรงเรียนบ้านปลายคลอง ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดท าโครงการเพ่ือ
สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานขึ้น 
 



83 
 

๒.วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครู/บุคลากรในโรงเรียน 

๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานของครู/บุคลากรในโรงเรียน 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๑. ครู/บุคลากรทุกคนในโรงเรียนบ้านปลายคลอง จ านวน ๑๘ คน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๑. ครู/บุคลากรทุกคนในโรงเรียนบ้านปลายคลองมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๔. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรยีนบ้านปลายคลอง 
 
๕. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑. กิจกรรมต้อนรับและอ าลาบุคลากร 
๒. กิจกรรมอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากร 
๓. กิจกรรมเยี่ยมบุคลากร      

๑. ร้อยละของการสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่ครู/บุคลากรในโรงเรียน 
 ๒. ร้อยละของการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการท างานของครู/บุคลากรในโรงเรียน 

ร้อยละ ๘๐ 
 

 

๖. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 
๑. กิจกรรมต้อนรับและอ าลาบุคลากร ...... …… …… ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …. 

๒.  กิจกรรมอวยพรวันเกิดให้กับ
บุคลากร 

….. ….. ….. ….. …… ….. ….. ….. ….. ….. ….. ...... 

๓. กิจกรรมเยี่ยมบุคลากร      ….. ….. ….. ….. …… ..... ….. ….. ….. ….. …… ..... 

 
๗. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จ านวน  ๔,๐๐๐ บาท  

 
กิจกรรม 

วิธีการประเมินผล  
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. กิจกรรมต้อนรับและอ าลา
บุคลากร 

๒๙,๐๐๐ - ๑๙,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นางสาวซัยยีดะห์  บินมูซอ 

๒. กิจกรรมอวยพรวันเกิดให้กับ
บุคลากร 

๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ นางสาวซัยยีดะห์  บินมูซอ 

๓. กิจกรรมเยี่ยมบุคลากร      ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ นางสาวซัยยีดะห์  บินมูซอ 
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๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละของการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครู/
บุคลากรในโรงเรียน 
๒. ร้อยละของการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ท างานของครู/บุคลากรในโรงเรียน 
 

๑. สอบถามความพึงพอใจ 
 

๑. แบบสอบถาม 
 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ ครู/บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีขวัญและก าลังใจ 
๘.๒ ครู/บุคลากรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
 

 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางสาวซัยยีดะห ์   บินมูซอ)              (นางสาวซัยยีดะห์    บินมูซอ) 
             ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย                    ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
 
                ลงชื่อ............................................ผู้รับรองโครงการ 
                                                                         (นายราชันย์   อินทร์สุวรรณ) 
                                                                ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
                                                              ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                  (นายเอกฉัตร   ชุมศรี) 
                                                                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
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๑๐.  แผนก ากับติดตามการใช้งบประมาณของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
ในปีการศึกษา  ๒๕60  โรงเรียนบ้านปลายคลอง จะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานในระดับ

โรงเรียน เรียกว่า แผนปฏิบัติการประจ าการศึกษา ๒๕60 ซึ่งจะใช้งบประมาณปี ๒๕60 โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน  ๔  ขั้นตอน คือ  

๑ .การวางแผน  เป็นการคิดการท างานอย่างเป็นระบบ คือ 
๑.๑ ก าหนดผลงานที่ต้องการ (Output หรือ Objective) ให้ชัดเจน  
๑.๒ คิดเค้าโครงการท างานอย่างเป็นระบบ 
๑.๓ ก าหนดกิจกรรมการปฏิบัติตามล าดับและก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ 
๑.๔ คิดงบประมาณ / สิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ 

๒. การน าแผนไปปฏิบัติ   คือ 
๒.๑ มอบหมายการปฏิบัติแก่ผู้ที่ได้ก าหนดให้รับผิดชอบ 
๒.๒ เตรียมการปฏิบัติ 
๒.๓ ลงมือปฏิบัติหรือด าเนินการ 
๒.๔ ติดตาม ก ากับ ดูแล และช่วยเหลือให้ปฏิบัติได้ตามแผน 

๓. การติดตาม  ก ากับและประเมินผล คือ 
     ๓.๑ ตรวจสอบดูว่ามีการปฏิบัติหรือดูว่ามีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่    

                ๓.๒ ตรวจสอบดูว่าผลงานเปน็ไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
                ๓.๓ พิจารณาปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการแก้ไขปรับปรุง 
                ๓.๔ ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้สามารถน าลงสู่ภาคปฏิบัติจริง 

๔ รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ 
                 ๔.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 
                 ๔.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
                 ๔.๓ ผู้ปกครองนักเรียน 
                 ๔.๔ สาธารณะชน  
 
๑๑. แนวทางในการบริหารแผน 

ในการบริหารแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้บรรลุกลยุทธ์และจุดเน้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการของเดมม่ิง   ๔ ขั้น ดังนี้ 

1. วางแผน (P)  
2. ด าเนินการตามแผน(D) 
3. ประเมินผลการด าเนินการ(C) 
4. พัฒนาและปรับปรุง(A) 

โดยด าเนินการให้ครบทุกขั้นตอนเป็นวงจรอย่างต่อเนื่อง 
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๑๒. แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
 ในการบริหารงบประมาณประจ าปีการศึกษา ๒๕60 ซึ่งจะใช้งบประมาณปี ๒๕60  ให้บรรลุกลยุทธ์
และจุดเน้นอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักการส าคัญ  ๗  ประการ  ดังนี้ 
 ๑. ให้จ่ายงบประมาณทุกรายการอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
จุดเน้นในการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ก าหนดไว้และสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๒. ถูกต้องและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบกฎหมายที่ก าหนด ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้
ในแต่ละแผนงาน / งาน / โครงการ เน้นเป็นพิเศษส าหรับงานหรือกิจกรรมที่มีผลต่อนักเรียน และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน  
 ๓. ยึดประสิทธิภาพและคุณภาพของงานทุกขั้นตอนในการด าเนินงาน โปร่งใสและถึงตัวเด็ก  
 ๔. เปิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ นิเทศ ก ากับ ตรวจสอบ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์กลยุทธ์ และจุดเน้น
ร่วมกัน สามารถประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 ๕. ให้เบิกจ่ายงบประมาณตามผลที่จัดสรรงบประมาณ ที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผนงาน / งาน / โครงการ  
 ๖. การเบิกจ่ายงบประมาณทุกแผนงาน / งาน / โครงการ ให้เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทุกแผนงาน / 
งาน / โครงการ เพ่ือควบคุมวงเงินงบประมาณ  
 ๗. ด าเนินการตามวงเงินที่รับอนุมัติแล้ว ให้รายงานผลการด าเนินการต่อผู้อ านวยการโรงเรียนโดยทันที
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตามแผนและปรับแผนการด าเนินงาน  
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คณะผู้จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 

 
๑. นายเอกฉัตร  ชุมศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง ประธานที่ปรึกษา 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านปลายคลอง  คณะที่ปรึกษา           
๓. นางสงวน  อินทร์สุวรรณ            ครู คศ.3  ประธานคณะท างาน             
๔. นายวีระ  สมัยแก้ว           ครู คศ.๓  กรรมการ  
๕  นางจิดาภา  บุญแน่               ครู คศ.๒  กรรมการ 
๖. นายบริพัตร  ไหมขาว              ครู คศ.๑  กรรมการ 
๗. นางศรีอนงค์  วงศ์เพ็ญ             ครู คศ.๑  กรรมการ  
๘. นางอรุณโรจน์  ยิ่งค านึง   ครู คศ.1   กรรมการ 
๙. นางสาวจันจิรา  เพ็ชระ   ครู คศ.1    กรรมการ 
๑๐. นางสาวนิตยา  หนูสังข ์   ครู คศ.1  กรรมการ 
๑๑. นางสาวศศิวิมล  กลิ่นเขียว   ครู คศ.1    กรรมการ 
๑๒. นางสาวซัยยีดะห์  บินมูซอ   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
๑๓. นายทวีพงษ์  แซ่ตั้ง   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๔. นางกานดา  ใจชื่น   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๕. นางสาวศุภสร  แซ่ลิ่ม   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๖. นางสาวสุภาณี  หนูเยาว ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๗. นางสาวอัจฉรา  อินทสุภา   ครูธุรการ  กรรมการ 
๑๘. นางบุษบา  พรมจันทร์   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ               
          
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 


