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คำนำ 

 
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 นี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงาน

และขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาระสำคัญประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยมีการวิเคราะห์ นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของ
หน่วยงานต้นสังกัด โครงการ กิจกรรม ของโรงเรียน รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุรภาพภายในของโรงเรียนมากำหนดกลยุทธ์โครงการ กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ความสำเร็จที่กำหนดไว้ การดำเนินงานดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการ
กำกับติดตาม ประเมินผล เพื่อสะท้อนภาพการดำเนินงานให้ผู้รับผิดชอบนำไปปรับใช้ให้บังเกิดผล โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนครั้งที่ 4 / ๒๕64  วันที่  6 พฤษภาคม   
พ.ศ. ๒๕64 

 

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
2564 เพื่อเป็นเครื่องมือ ทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า เอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านพรุพ้อ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในความ
รับผิดชอบ ให้บรรลุสำเร็จต่อไป 

 
 
 
 
      โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
         วันท่ี  30 พฤษภาคม   2564 
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ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

  
๑. ข้อมูลพื้นฐาน 
 ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป   
 ช่ือโรงเรียนบ้านพรุพ้อ รหัสสถานศึกษา 1090550155   ท่ีต้ังเลขท่ี ๕๕๐๙/๑๕๕    หมู่ท่ี ๑๐    
ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 
โทรศัพท์  074 - 801803   website www.banprupor.ac.th    เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ ถึง
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  เนื้อที ่ ๙ ไร่  ๒ งาน ๗๙ ตารางวา  เขตพื้นท่ีบริการมี ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลคูหาใต้  และหมู่ท่ี ๑๐ ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 
 1.2 ข้อมูลด้านบริหาร 
 1.2.1 ช่ือ – สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอำนวย สุวรรณชาตรี 
 1.2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต(ภาษาไทย) 
 1.2.3 ดำรงตำแหน่งท่ี    โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2562 
 1.2.4 จำนวนนักเรียน 143  คน จำแนกเป็น ระดับปฐมวัย 42 คน ระดับ

ประถมศึกษา 101 คน คน  
1.2.5 จำนวนครูและบุคลากร  13  คน จำแนกเป็น ข้าราชการครู   10  คน พนักงาน

ธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง  3 คน เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ 1  คน 

 

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา เดิมเป็นโรงเรียน
สาขาของโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2505 ใช้ช่ือว่า “โรงเรียนสำนักสงฆ์
บ้านพรุพ้อ” ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี 2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา เปิดสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ใช้ศาลาอเนกประสงค์ของสำนักสงฆ์บ้านพรุพ้อเป็นที่เรียน จนถึงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2522 คณะครู 
ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดหาท่ีดินสร้างโรงเรียนใหม่ ซึ่งต้ังอยู่ท่ีฝ่ังตรงกันข้ามกับโรงเรียนเดิม จำนวน  9  
ไร่  2 งาน 79  ตารางวา และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  ต่อเติมอาคารเรียน  ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์และอาคารอื่น ๆ  ต่อมา  ใน พ.ศ. 2525 ได้ขยายจนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พร้อมกับรับเด็ก
ก่อนเกณฑ์บังคับเรียน 1 ปี  (ช้ันเด็กเล็ก)  ได้เปล่ียนช่ือเป็น  โรงเรียนบ้านพรุพ้อ  
 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั ้นอนุบาลปีที ่ 1 จนถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งสิ้น 143  คน แบ่งเป็น  9  ห้องเรียน ข้าราชการครู   10  คน พนักงาน
ธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง  3 คน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 1  คน อาคารเรียน  2  หลัง  อาคารอเนกประสงค์  2  
หลัง  และส่ิงก่อสร้างอื่น  ๆ    ท่ีจำเป็น  มีน้ำประปาโรงเรียน  มีไฟฟ้าให้แสงสว่างเพียงพอ   หน้าอาคารเรียน
มีสวนหย่อมหน้าอาคารเรียนท่ีคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ช่วยกันสร้างขึ้นโดยมีนักการภารโรง ครู
และนักเรียนเป็นผู้ดูแลรักษา  มีสวนป่าที่ให้ร่มเงาและเป็นที่เรียน ที่พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียนและชุมชน
ด้วย 
 ปัจจุบันโรงเรียน จัดการศึกษา ๒  ระดับ ได้แก่ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั ้นอนุบาล ๑ -3) และ
ระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.๑-๖) มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑43  คน  แต่ละระดับชั้นมี ๑ ห้องเรียน รวมทั้งหมด 9  



ห้องเรียน  มีข้าราชการครูจำนวน  10  คน  ครูอัตราจ้างจำนวน  ๓ คน    เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๑ คน และนักการ
ภารโรง ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 4 จำนวน ๑ คน  มีอาคารเรียน  ๓ หลัง   
  วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ.2562  นายอำนวย  สุวรรณชาตรี ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้รับคำสั่งให้
มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
 
อาณาเขต 
 

 ทิศเหนือ         จด     ตำบลโคกทราย   อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง   
 ทิศใต้              จด    หมู่ท่ี ๑๐  ตำบลคูหาใต้ 
 ทิศตะวันออก   จด    หมู่ท่ี  ๘  ตำบลคูหาใต้  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 
 ทิศตะวันตก     จด    หมู่ท่ี  ๖  ตำบลท่าชะมวง    
 
 

แผนท่ีท่ีต้ังโรงเรียน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



๑.๒ ขอบข่าย ความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน เช่น 
  ภารกิจตามกฎหมาย โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ได้จัดให้มีการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี       
โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีท่ีสิบหก เว้นแต่สอบได้ช้ัน 
ปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู ้เรียนมี
ความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น  
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง 
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้  ทั้งนี้  ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท
ต่าง ๆ 

6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี  มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

  
๒. สภาพทั่วไป 

๒.๑ ที่ต้ัง  
 ต้ังอยู่เลขท่ี  ๕๕๗๙/๑๕๕  หมู่ท่ี ๑๐  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 

  ห่างจากอำเภอรัตภูมิ   จำนวน  ๘ กิโลเมตร 
  ห่างจากจังหวัดสงขลา  จำนวน ๖๐  กิโลเมตร 
  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒  จำนวน ๔๐ กิโลเมตร 

 
๒.๒ เขตบริการของโรงเรียน    

  เขตบริการของโรงเรียนบ้านพรุพ้อ  ประกอบด้วย  เขตพื้นท่ีการปกครองจำนวน ๒   ตำบล ได้แก่ 
ตำบลคูหาใต้  ตำบลท่าชะมวง 

๒.๓  ลักษณะภูมิประเทศ   
             โรงเรียนบ้านพรุพ้อมีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม เวลาฝนตกจะมีน้ำท่วมขัง  ช่วงหน้าแล้งน้ำด่ืม
น้ำใช้ไม่เพียงพอ  พื้นท่ีเป็นลักษณะดินปนทราย ทำการเกษตรไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควรท้ัง  ทำนาและทำสวน 
 
 
     



๒.๔  การคมนาคมขนส่ง    
ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านพรุพ้อ มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างหมู่บ้าน  

ตัดผ่านโรงเรียน  ปัจจุบันนับว่า สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีเครือข่ายการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ซึ่ง
ประกอบด้วยถนนสายเอเชีย  ถนนสายทุ่งเคี่ยม  เป็นถนนลาดยางตัดผ่านหน้าโรงเรียน  ทำให้การคมนาคม
สะดวก 

   ๒.๕  การเศรษฐกิจ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นท่ีภายในเขตบริการของโรงเรียนบ้านพรุพ้อ  ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับภาค
เกษตรกรรมเป็นหลักประกอบด้วย การทำสวนยางพารา  การทำนา  การเล้ียงสัตว์  พืชเศรษฐกิจ ท่ีทำรายได้
เข้าหมู่บ้าน ได้แก่ ยางพารา  

 ๒.๖  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบ 
 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบที่เอื ้ออำนวยต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน แสดงรายละเอียด ดังตาราง ๑ 

ตารางที่ ๑  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการใช้แหล่งวิชาการ 

แหล่งการเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง 
ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
สนามกีฬา 
แปลงเกษตร 
บ่อปลา 
โรงเรือนในโครงการอาหารกลางวันของสมเด็จพระเทพฯ 
ห้องสหกรณ์ 
สวนสมุนไพร 
วัดปฐมยาตราธรรมาราม 
ศูนย์จักรสานเส้นใยพลาสติก 
ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาสีทอง 

160 ครั้ง/ป ี
160 ครั้ง/ปี 
160 ครั้ง/ป ี
200 ครั้ง/ป ี
160 ครั้ง/ป ี
160 ครั้ง/ป ี
160 ครั้ง/ปี 
160 ครั้ง/ป ี
160 ครั้ง/ป ี

3 ครั้ง/ปี 
2 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
2 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

ปราชญ์ชาวบ้าน 
ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ สาขา/เร่ือง ที่เชี่ยวชาญ 
นางสาววิมล  แก้วคง   
 
 

มีความสามารถด้านการจักสาน        
ทำกระเป๋าและของฝากจากเส้นใย
สังเคราะห์ 

นายอุดมศักดิ์ ร่วมสุข มีความสามารถด้านการทำมันสกัดเย็น
จากมะพร้าว 

 



๓.  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  

     ตารางที่   ๒  จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาจำแนกรายชั้นและเพศ  ปีการศึกษา  ๒๕63 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 1 4 1 5 
อนุบาล 2 1 9 9 18 
อนุบาล 3 1 11 8 19 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1 7 13 20 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1 2 9 11 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1 8 12 20 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1 11 7 18 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1 6 5 11 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1 10 11 21 

รวม 9 68 75 143 
 

 (อ้างอิง : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC ๒๐๑๒ ข้อมูล  ณ วันท่ี 30 เม.ย.64  ) 
 
ตารางที่ ๓   ขอ้มูลเด็กพิเศษเรียนร่วม เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน  
 

ระดับชั้น ประเภทนักเรียน 
เด็กพิเศษเรียนร่วม เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 

ก่อนประถมศึกษา - - - 
ประถมศึกษา 19 - - 

รวม 19 - - 
(อ้างอิง : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียน  ข้อมูล  ณ วันท่ี 30 เม.ย.64  ) 
 
ตารางที่ ๔   ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน  

             ระดับ น้ำหนักต่ำกว่า
เกณฑ์ 

น้ำหนักสูงกว่า
เกณฑ์ 

(เด็กอ้วน) 

ส่วนสูงต่ำกว่า
เกณฑ์ 

น้ำหนักและ
ส่วนสูงต่ำกว่า

เกณฑ์ 

รวม 

ก่อนประถมศึกษา 3 4 - 3 10 
ประถมศึกษา 3 5 1 3 12 

รวม 6 9 1 6 22 

 
(อ้างอิง : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC ๒๐๑๒ ข้อมูล  ณ วันท่ี 30 เม.ย.64   ) 
 



ตารางที่ ๕    แสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ประเภท ตำแหน่ง วิทยฐานะ ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
ตรี 

ต่ำกว่า
ปริญญา

ตรี 

รวมทั้งสิ้น 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ รวม 
๑ . 
บริหาร 

ผู้อำนวยการ เช่ียวชาญพิเศษ - - - - - - - - - - - 
เช่ียวชาญ - - - - - - - - - - - 
ชำนาญการพิเศษ - - ๑ - - - - - ๑ - ๑ 
ไม่มีวิทยฐานะ - - - - - - - - - - - 

รอง
ผู้อำนวยการ 

เช่ียวชาญ - - - - - - - - - - - 
ชำนาญการพิเศษ - - - - - - - - - - - 
ชำนาญการ - - - - - - - - - - - 
ไม่มีวิทยฐานะ - - - - - - - - - - - 

๒. ครู ครู เช่ียวชาญพิเศษ - - - - - - - - - - - 
เช่ียวชาญ - - - - - - - - - - - 
ชำนาญการพิเศษ - - - - - 1 - - - 1 1 
ชำนาญการ - - - 1 - 2 - - - ๓ ๓ 
ไม่มีวิทยฐานะ - - - 1 - 3 - - - 4 4 

ครูผู้ช่วย  - - - - - 2 - - - 2 2 
๓. 
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

ลูกจ้างประจำ  - - - - - - ๑ - ๑ - ๑ 
พนักงาน
ราชการ 

 - - - - - - - - - - - 

ลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

 - - - - - 2 - 1 - 3 3 

รวมทั้งสิ้น   1 2  10 1 1 2 13 13 
 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ ๖    สภาพ/ความพอเพียงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์พื้นฐาน 

รายการ จำนวน 
ที่มี 

จำนวน 
ที่ควรมี 

ขาด/เกิน สภาพการใช้งาน 
ดี พอใช ้ ทรุด

โทรม 
รอร้ือ
ถอน 

อาคารเรียน (หลัง) 2 2 - - - - - 
 ห้องเรียน (ห้อง) 9 ๙ -  - - - 
อาคารประกอบ - - - - - - - 
 ห้องส้วม (ท่ี) 9 ๑๒ ขาด 3 -  - - 
 บ้านพักครู (หลัง) - - - - - - - 
 อาคารฝึกงาน (หลัง) - - - - - - - 
 อาคารอเนกประสงค์ (หลัง) 2 ๑ -  - - - 
 อาคารอนุบาล (หลัง) 1 1 - - - - - 
 โรงอาหาร (หลัง) ๑ ๑ -  - - - 
ครุภัณฑ์พื้นฐาน        
 โทรศัพท์ (เลขหมาย) - - - - - - - 
 คอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 9 - -  - - - 
อื่น ๆ (โปรดระบุ) - - - - - - - 

• ทีวี  ๗ 8  ✓    
(อ้างอิง : ข้อมูลตามโปรแกรม B-OBEC...../M-OBEC… 
 
๔. ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  

๔.๑ ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ ๓ – ๑๒ ปี เข้าเรียน

ในระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  ในปีการศึกษา  ๒๕๖3  ดังนี้ 

ตารางที่ ๗   จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 

นักเรียนช้ัน ป.๖ 
ต้นปีการศึกษา   (คน) จบการศึกษา ไม่จบการศึกษา ร้อยละ 

21 21 - ๑๐๐ 
  
(อ้างอิง : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC๒๐๑๒ ระยะท่ี ๒) 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ๘  อัตราการเรียนต่อ ปีการศึกษา ๒๕64 

นักเรียนจบ ป.๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖3 
เรียนต่อม.๑  ปีการศึกษา  ๒๕64 

เรียนจบ ต่อ ม. ๑ ร้อยละ 
21 21 ๑๐๐ 

(อ้างอิง : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC๒๐๑๒ ระยะท่ี ๒ 
 
ตารางที่  ๙   การออกกลางคัน  

ระดับชั้น 

นร.
ท้ังหมด 

จำนวนเด็กออกกลางคัน จำแนกประเภท ๙ ประเภท 

ร้อยละ 

ฐา
นะ

ยา
กจ

น 
มีป

ัญห
า

คร
อบ

คร
ัว 

สม
รส

แล
้ว 

มีป
ัญห

าใ
น

กา
รป

รับ
ตัว

 
ต้อ

งค
ดี/

ถูก
จับ

 

เจ
็บป

่วย
/

อุบ
ัติเ

หตุ
 

อพ
ยพ

ตา
ม

ผู้ป
กค

รอ
ง 

หา
เล

ี้ยง
คร

อบ
คร

ัว 
กร

ณีอ
ื่น 

ๆ 

อนุบาล ๑ 5 - - - - - - - - - - 
อนุบาล ๒ 18 - - - - - - - - - - 
อนุบาล ๓ 19 - - - - - - - - - - 
ป.๑ 20 - - - - - - - - - - 
ป.๒ 11 - - - - - - - - - - 
ป.๓ 20 - - - - - - - - - - 
ป.๔ 18 - - - - - - - - - - 
ป.๕ 11 - - - - - - - - - - 
ป.๖ 21 - - - - - - - - - - 
รวม 143 - - - - - - - - - - 

(อ้างอิง : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC๒๐๑๒ ระยะท่ี ๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔.๒.  ด้านคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ  มุ ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมี
คุณธรรม โดยพัฒนาครู ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ท้ังนี้ในปีการศึกษา  ๒๕๖3  
ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 

ตารางที่ ๙   ผลการประกันคุณภาพผลการประเมินรายมาตรฐาน  ปีการศึกษา 2563 
ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณาที่  ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
1. มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

80 91.69 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

80 95.76 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
3. มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

80 96.81 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญาส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 

80 87.67 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ้ง๔ด้านสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
ตามเป้าหมาย 

2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
4. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
ตามเป้าหมาย 

5. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
ตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็ก
เป็นสำคัญ 

ยอด
เยี่ยม 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

90 100 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

90 
100 สูงกว่า

เป้าหมาย 
3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

90 
100 สูงกว่า

เป้าหมาย 



มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

90 
 

100 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณาที่  ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

  ดีเลิศ 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการ
คิดคำนวณ           

80 80.13 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

80 83.69 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70 79.29 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

70      87.89 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80      80.62 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
80 94.05 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

  
ยอดเยี่ยม 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
85 100 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
90 94.41 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

85 94.05 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

85 89.10 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
    



มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้
จริง 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตามค่า

เป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตามค่า

เป้าหมาย 

  2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตามค่า

เป้าหมาย 
  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดี ยอดเยี่ยม 
เป็นไปตามค่า

เป้าหมาย 
  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดีเลิศ 
เป็นไปตามค่า

เป้าหมาย 
  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตามค่า

เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 88.88 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

80 100 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

80 100 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

75 88.88 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

75 88.88 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ๑๐ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศกึษา 
๒๕๖3 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ สรุปผล 
ระดับ ประเทศ ระดับ สพป. ระดับโรงเรียน 

ความสามารถด้านภาษา 47.46 54.75 47.82 สูงกว่าระดับประเทศ 
ความสามารถด้านคำนวณ 40.47 46.17 43.23 สูงกว่าระดับประเทศ 

 
(อ้างอิง :ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖3 ) 
 
ตารางที่ ๑๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖3 จำแนกตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ชั้น 
กลุ่มสาระฯ 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ระดับ ประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับ สพป. ระดับโรงเรียน 

ภาษาไทย 56.20 54.96 57.28 55.13 
คณิตศาสตร์ 29.99 28.59 31.12 34.00 
วิทยาศาสตร์ 38.78 37.64 40.06 37.55 
ภาษาอังกฤษ 43.55 38.87 44.66 32.83 

 
(อ้างอิง  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา  ๒๕63) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.๓   ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ  ได้ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 

ปรากฏผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพในการจัดและบริหารการศึกษาปรากฏผลดังนี ้
 
ตารางที่ ๑๒   ผลการประเมิน/ทดสอบการอ่าน  การเขียนภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  
ปีการศึกษา ๒๕62 
ระดับช้ัน จำนวน

นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 20 11 9 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 11 4 6 1 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 20 9 9 2 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 18 9 3 6 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 11 6 1 4 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 21 13 2 6 - 

รวม 101 52 30 19  
เฉล่ียร้อยละ 100 51 30 19 - 

 
(อ้างอิง : ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ปีการศึกษา  ๒๕63)   
 
ตารางที่   ๑๓ ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน / ผู้ปกครองนักเรียน 
 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน 
ครั้งท่ี ....../๒๕..... จำนวนผู้มาประชุม คร้ังที่ ....../๒๕...... จำนวนผู้มาประชุม 
1/2563 7 1/2563 140 
2/2563 6 2/2563 138 
3/2564 5 3/2563 136 
4/2564 6 4/2564 140 

 
(อ้างอิง : ๑.  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ๒. รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่  ๑๔  จำนวนนักเรียน/ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง      
ที่ได้รับรางวัลที่สำคัญ 
 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาแหล่งอาหาร
ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ 
 

สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
 

ผู้บริหาร รางวัลการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น
ด้านการพัฒนาคร ู
นายอำนวย  สุวรรณชาตรี 
 

สำนักพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ชายแดนใต้ (สพค.
ชายแดนใต้) 
 

ครู รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 
1.นางสาวบุญยา รัตนมณี 
2.นางสาวบุษรา  ช่อมณี 
3.ว่าท่ีร.ต.หญิงวรรณวิมล  บุญแก้ว 
4.นางสาวไซตน  สะมะแอ 
5.นางสาววัชรี  ย่องสรรเจริญ 
 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.) 

นักเรียน นักเรียนสอบประโยค ธรรมศึกษาช้ันโท 
(ประถมศึกษา) จำนวน 2 คน 
1.เด็กหญิงนันทิตา   พรมนวล 
2.เด็กหญิงจิราภรณ์  ภาสากล 
และธรรมศึกษาช้ันตรีจำนวน 10 คน 
 

สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

  

 

 

 

 

 

 

       



 8.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ ( 1 งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความสำเร็จ/รางวัลที่ได้รับ(ถ้ามี) 

1. โครงการ 1 อาชึพ 1 นวัตกรรม 

เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะ

ทางด้านอาชีพ ฝึกการทำงานเป็นทีมรวมทั้งเกิดการ

เรียนรู้ด้วยตนเองและให้นักเรียนได้มีอาชีพและรายได้

ระหว่างเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(อ้างอิง : ข้อมูลผลการประเมิน SAR ของโรงเรียน) 
  
 
 
 



๕.  ปัญหา/ความต้องการพัฒนา  
     ๕.๑ สภาพปัญหาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                จากสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ในรอบปีที ่ผ่านมา โดยพิจารณาจาก
ความสำเร็จในด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินงาน สามารถประมวลปัญหาการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ได้ดังนี้           

 ปัญหาการขาดปัจจัยพื้นฐาน 
                     โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ยังมีปัญหาการขาดปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็น   เช่น อาคารเรียน 
อาคารเอนกประสงค์ ห้องน้ำ ห้องส้วม สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ถนนเช่ือมต่อระหว่างอาคารภายในโรงเรียน 
รวมทั้งครุภัณฑ์ ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น  ครุภัณฑ์การศึกษา  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตการผลิตและใช้ส่ือมัลติมีเดีย เป็นต้น 

   ปัญหาด้านระบบงาน 
                    ผลจากการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา ปรากฏว่า   ภาระงานต่าง ๆ ท้ังท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง  ที่โรงเรียนต้องดำเนินการนั้นมีมาก เช่น การจัดทำ
สาระการเรียนรู้ทั ้ง  ๘  กลุ่มสาระในทุกช่วงชั้น  การจัดทำหลักสูตร การจัดทำแผนการสอน  การอบรม 
ประชุม สัมมนา ในโอกาสต่าง ๆ  การจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศ ต่าง ๆ   การโต้ตอบหนังสือ  การให้
ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภายนอก ฯลฯ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนคุณภาพการศึกษา  
             ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
             จากความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมที่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจมากเกินไป ก่อให้เกิดค่านิยมในเชิง
วัตถุนิยม บริโภคนิยม  รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีมาก แต่ใช้ประโยชน์ไม่ถูกทาง ก่อให้เกิด
ผลเสีย ต่อประเพณี วัฒนธรรมไทยที่ดีงามถูกละเลย พฤติกรรม  เบี่ยงเบน  ผิดแผกจากครรลองที่ควรเป็น 
เยาวชนขาดแบบอย่างท่ีดี สถาบันครอบครัวอ่อนแอ รวมทั้งสังคมชนบทขาดความ เข้มแข็ง  ส่งผลให้นักเรียนมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม  

ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน 
                     การมีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษาของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมยังมีน้อย ปัญหา 
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นมีมากกว่าส่ิงท่ีได้รับการพัฒนา แม้ในส่วนของภาครัฐเอง ซึ่งได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.)  ได้ให้การสนับสนุนต่อการพัฒนาการศึกษาในบางพื้นที่ แต่ยังไม่สามารถให้การสนับส นุนอย่าง
กว้างขวางครอบคลุมทุกพื้นท่ี  ปัญหาการยอมรับ เช่ือถือศรัทธาของชุมชนท่ีมีต่อสถานศึกษา  นอกจากนี้ ยังมี
ผลสืบเนื่องจากค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น  ประชาชนยากจนมากขึ้น ไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของ
บุตรหลานในปกครองได้ และต้องการใช้แรงงานเด็ก      จึงส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษาด้วย 
               ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา 

จากการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET ของโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ปรากฏว่ามีผล
การทดสอบ   O-NET มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับประเทศในยกเว้นรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ในส่วนของผลสัมฤทธิ์จากการสอบ NT นั้น ด้านคำนวณ และด้านภาษา ในภาพรวมมีคะแนน
เฉล่ียสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับประเทศ   

เมื่อพิจารณาจากผลสมฤทธิ์ของ O-NET และ NT แล้วโรงเรียนบ้านพรุพ้อจึงได้ประชุม
วางแผนในการดำเนินงานปรับระบบการเรียนการสอนโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการ
ส่งเสริมและเติมเต็มครูให้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาการของ
ผู้เรียน มีดำเนินงานตามระบบ PDCA  โดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ เพื่อยกระดับ



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    O-NET/NT  และการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนทุกช้ันเรียนในปีการศึกษา 
๒๕๖3 ให้มีผลคะแนนเฉล่ียท่ีสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖2  โดยใช้รูปแบบการบริหารแบบ  PRUPOR โมเดล 
ดังนี ้

1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุก
รายวิชาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกรายวิชา
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

3. ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และ  2  อ่านออก – เขียนได้ บวกลบได้ 
4. ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ  4  อ่านคล่อง – เขียนคล่อง  คิดเป็น 
5. ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และ  6  อ่านคล่อง – เขียนคล่อง  คิดวิเคราะห์เป็นตาม

ความต้องการ 

          ๕.๒ ความต้องการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
    ระดับปฐมวัย 
๔.๒.๑  ด้านผลการจัดการศึกษา 
        เด็กควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านความคิดรวบยอดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย โดยครูควรจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ จัดกิจกรรมให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง ได้เห็นของจริง  ได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริง  ได้ฝึกแก้ปัญหา ส่งเสริมให้เด็กได้ทำ
โครงงานอย่างง่ายๆ ให้มากขึ้น  โดยการจัดทำโครงงานสำรวจธรรมชาติรอบบริเวณสถานศึกษา  

๔.๒.๒  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
        สถานศึกษาควรจัดให้มีพื้นท่ีเก็บส่ิงปฏิกูลท่ีเหมาะสม  ถูกสุขลักษณะเพียงพอ  

และควรมีการกำจัดส่ิงปฏิกูลทุกวัน  และควรจัดให้มีห้องส้วมที่เหมาะสมกับเด็ก มีน้ำสำหรับ 
ชำระล้าง เพียงพอกับการใช้งานของเด็ก 

๔.๒.๓  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        ครูควรมีการติดตาม  บันทึก และประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างสม่ำเสมอ 

ต่อเนื่องและด้วยวิธีการที่หลากหลาย ควรมีการนำผลการประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้านไปใช้เพื่อพัฒนา
เด็กและพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  หลังจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และนำผลจากการ
บันทึกหลังการจัดประสบการณ์เรียนรู้  หลังจัดกิจกรรม มาวางแผนรวมทั้งจัดทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหา 
และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

๔.๒.๔  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
        สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบ 

ประกันคุณภาพภายในท่ีชัดเจน  โดยการจัดอบรม หรือศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อผดุงรักษาระบบประกัน
คุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 
 
 

 
 



นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี(Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางดำรงชีวิตและปฏิบัติของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนา และการบริหารประเทศให้ดำเนินไป
ในทางสายกลางซึ่งเปรียบเสมือนแสงเทียนท่ีส่องสว่างให้เห็นทางท่ีก้าวเดินต่อไปท่ีเน้นการเจริญเติมโตท่ีค่อย ๆ
เกิดขึ้นตามศักยภาพที่มีอยู ่อย่างมีเหตุมีผลเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความมั่นคงและเตรียมพร้อมด้วยความไม่
ประมาท ในการรับมือกับวิกฤตต่าง ๆ 

  หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช  มีความสำคัญต่อประเทศชาติ  และพสกนิกรชาวไทยทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับร ัฐ ทั ้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเน ินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะ    การพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั ้งด้านวัตถุ  สังคม  สิ ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  อีกท้ัง
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับเพื่อให้
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐก ิจพอเพ ียง   มาบ ูรณาการในการจ ัดการจ ัดการเร ียนการสอน   ตลอดจนประย ุกต ์ ใช ้ ใน
ชีวิตประจำวัน  ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง  และผู้อื่นอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
ได้ตระหนักในความสำคัญและเห็นคุณค่าของหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ต้องการปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้าน
พรุพ้อ ได้ทดลองปฏิบัติจริงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จึงได้จัดทำโครงการแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โดยนักเรียนจะได้ศึกษา  เรียนรู้  ฝึกปฏิบัติจริงภายใน
แหล่งเรียนรู้  และสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้  และยังเป็นแหล่งการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        ๔.๒.๑  ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ๑)  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ  โดยวิธีการสอน
ซ่อมเสริม และติวเข้มอย่างจริงจัง ครูควรเน้นการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินมาใช้
ในการสอนซ่อมเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒) สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รักการอ่านมากยิ่งขึ้น 
โดยจัดกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ  เขียนบทความ  รวบรวมความรู้ ความคิดเดิมแล้วสร้างเป็น
ความรู้ใหม่  การประกวดยอดนักอ่านประจำสัปดาห์หรือประจำเดือน  ประชาสัมพันธ์หนังสือยอดฮิต
ประจำเดือน จัดป้ายนิเทศข่าวสารประจำวัน  รวมทั้งประเมินผลพฤติกรรมการอ่านของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

    
 
 
 
   



๔.๒.๒  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษาผดุงรักษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการให้ยั่งยืน   

โดยควรมีมาตรการดำเนินงาน  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายทุกด้าน  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  

 ๔.๒.๓  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ๑) ครูควรมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อนำข้อมูลมาใช้ใน
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
    ๒)  ครูควรมีการประเมินความก้าวหน้าของผู ้เ ร ียนด้วยวิธ ีการที ่หลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาการและระดับพัฒนาการของผู้เรียน 
    ๓)  ครูควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินและนำผลมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน  รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 

       ๔.๒.๔  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษาควรผดุงรักษาระบบประกันคุณภาพภายในให้ยั่งยืน  โดยการประสาน
ความร่วมมือกับต้นสังกัดในการติดตามและประเมินผล  เพื่อสะท้อนผลกการดำเนินงานและจะได้นำมา
ปรับปรุงควบคู่กับผลการประเมินภายนอกได้อย่างสมดุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 
   วิสัยทัศน์  

“มุ่งส่งเสริมคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา พัฒนา
บุคลากรก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ความร่วมมือของ
ชุมชน” 

   พันธ์กิจ   
1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

และมีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานและตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู   

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน เขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระ ให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการดำรงชีวิต 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 
1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพาและได้มาตรฐานเป็นท่ีพอใจของผู้รับบริการ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และ 

ปฏิบัติงานให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง 

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน เขียน ได้ดีขึ้น และสามารถยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ศาสนา นำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ และเทคโนโลยีท้ังภายใน และภายนอก 

สถานศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
5. ผู้ปกครอง ชุมชน เอกชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และระดมทุนและ 

ทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
  กลยุทธ์   

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพครู 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 5 ชุมชนมีส่วนร่วม 
 



อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 ยิ้ม ไหว้  ทักทาย ด้วยคำว่าสวัสดี 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรพอเพียง 

 โรงเรียนได้กำหนดกิจกรรมการพัฒนาสำหรับแต่ละกลยุทธ์ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

 
กลยุทธ์  ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพครู 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 

  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

กลยุทธ์  ๒  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 

  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ 
  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  โครงการโรงเรียนสีขาว 
  โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
  โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
  โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

กลยุทธ์  ๓  พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพกิจกรรมในเครื่องแบบ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ 
โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
โครงการทัศนศึกษา (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
โครงการส่งเสริมความพร้อมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 
โครงการกิจกรรมแนะแนว 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 
โครงการส่งเสริมเข้าศึกษาต่อและให้คำปรึกษา 
โครงการ 

 



กลยุทธ์  ๔  พัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
 โครงการ/กิจกรรมสำคัญ    

 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
 โครงการปรับปรุงและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ ๕  ชุมชนมีส่วนร่วม 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ  
  โครงการโรงเรียนสีขาว 
  โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่  ๓ 
งบประมาณการรายรับ-รายจ่าย/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

 
 
ยอดยกมาเงินอุดหนุนรายหัว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63   จำนวน ๑๕,๓๒๓.๑๓      บาท 
ยอดยกมาเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  จำนวน  ๕๒,๐๒๘ บาท 
ยอดยกมาเงินรายได้สถานศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63   จำนวน  ๕,๗๑๒.๕๗ บาท 
 
๓.๑ ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ ๒๕64    จำนวน  ๓๑๔,๓๐๐ บาท  
 ๓.๑.๑ เงินอุดหนุนรายหัวก่อนประถมศึกษา  (๓๐ × ๑,๗๐๐)   จำนวน  ๕๑,๕๐๐ บาท 
  ๓.๑.๒  เงินอุดหนุนรายหัวประถมศึกษา        (๑๐๕ × ๑,๙๐๐)  จำนวน  ๑๙๙,๕๐๐ บาท 
 ๓.๑.๓  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     จำนวน  ๖๓,๓๐๐ บาท 
       ๓.๑.๔  เงินนอกงบประมาณ      จำนวน           -  บาท 

๓.๑.๕  เงินสนับสนุนจาก อบต.     จำนวน  20,000 บาท 
 

๓.๒ ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63    
 ก. จัดสรรงบประมาณท่ีจำเป็นต้องใช้ในการบริหารงานตามขอบข่ายภารกิจประจำ   ดังนี้ 
 ๓.๒.๑  งบสำรองจ่าย      จำนวน  5,000   บาท 
 ๓.๒.๒  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์     จำนวน  ๕,๗๓๐  บาท 
 ๓.๓.๓  ค่าวัสดุสำนักงาน      จำนวน  ๔๙,๗๓๖ บาท 
 ๓.๓.๔  ค่าสาธารณูปโภค      จำนวน  ๔๐,๕๗๒ บาท 
  
 ข. จัดสรรงบประมาณท่ีจำเป็นต้องใช้เพื่อการพัฒนา(ตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม)  
จำนวน       316,500        บาท   ( ร้อยละ  ๙๐ )  ดังนี้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารงานวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 
   และส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้       
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 
                             และส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
แผนงาน วิชาการ 
นโยบาย สพฐ.  นโยบายท่ี 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและทันการ

เปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 

นโยบายท่ี 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อม

จัดทดสอบวัดความรู้และทักษะท่ีจำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท้ังสาย

วิชาการและสายวิชาชีพ 

ระยะเวลา  ตลอดปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววัชรี ย่องสรรเจริญ , นางสาวสุพัตรา  แกล้วทนงค์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) คือ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
สูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่ง เหมาะสม เพื่อใช้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป 
และการดำรงชีวิตในอนาคต 
 เป้าหมายท่ีสำคัญส่วนหนึ่งในการปฏิรูปคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ มีความสามารถด้านภาษา
และด้านคำนวณ(NT) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-
NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ นักเรียนมีทักษะชีวิต ทีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และทักษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ในการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม
ที่เหมาะสม ครูและบุคลาการทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
สูงสุดในตน มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิต ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ  จึงจัดทำโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการขึ้น  
 
 
 
 



2.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒.๒ เพื่อพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ RT/NT/O-NET ของโรงเรียนให้สูงขึ้น 
 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ครูผลิตและใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนสอนอย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒.๔ เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ เขตพื้นที่และ
ระดับชาติ 

3.เป้าหมาย  

  3.1  เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด 
  ๓.๑.๒ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
ทุกคน ได้รับการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ RT/NT/O-NET  
  ๓.๑.๓ ครูผู้สอนทุกคน สามารถผลิตส่ือการเรียนการสอนด้วยตนเอง ภาคเรียนละ ๑ ช้ินและ
ใช้ส่ือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๑.๔ นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับเขตพื้นท่ีและ
ระดับชาติ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษา 
  ๓.๒.๒ โรงเรียนมีระดับผลการทดสอบระดับชาติ  RT/NT/O-NET สูงขึ้น 
  ๓.๒.๓ ครูมีส่ือการสอนท่ีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
    ๔.๑ กิจกรรมท่ีสำคัญ 
  ๔.๑.๑ กิจกรรมผลิต ส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอนของครู 
  ๔.๑.๒ กิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมการสอบ  NT/O-NET 
  ๔.๑.๓ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในระดับต่างๆ 
 ๔.๒ ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 

รายการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

งบประมาณ 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

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

1. ป ร ะ ช ุ ม ค ณ ะ ค ร ู ใ น
โรงเรียน 

             ผู้อำนวยการ 

๒.จัดทำโครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม 

             วัชรี 

๓. ดำเนินงานตามโครงการ 

   ๓.๑ ผลิตสื ่อ นวัตกรรม
การเรียนการสอน 

   ๓.๒ ติวเข้มเพื ่อเตร ียม
สอบ NT/O-NET 

   ๓.๓ ร ่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการในระดับต่างๆ 

            ๔๐,๐๐๐ 

 

วัชร ีและคณะ
ครูทุกคน 

๔. สรุปผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

             วัชรี 

๕. จ ัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

             วัชรี 

๕. งบประมาณ 
 
 ๕.๑ งบประมาณ   ๔๐,๐๐๐ บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว ๓๐,๐๐๐ บาท 
  - เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 



 ๕.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 

ที ่

 

กิจกรรม 
เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ค่าตอบแทน วัสดุ ใช้สอย อ่ืนๆ ค่าตอบแทน วัสดุ ใช้สอย อ่ืนๆ 

๑ กิจกรรมผลิต สื่อ นวัตกรรม
การเรียนการสอนของครู 

- - - - - ๑๐,๐๐๐ - - 

๒ กิจกรรมติวเข้มเพื่อ
เตรียมการสอบ  NT/O-NET 

 

- - - - - - - - 

๓ กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ในระดับต่างๆ 

 

- ๓๐,๐๐๐ - - - - - - 

 รวม - ๓๐,๐๐๐ - - - ๑๐,๐๐๐ - - 

๖. การประเมินผล  
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. ครูทุกคนผลิตส่ือการเรียนการสอนด้วยตนเอง ภาคเรียนละ ๑ ช้ิน สำรวจ แบบสำรวจ 

๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี (ระดับ ๓–๔ ข้ึนไป) 
ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ 

-วัดและประเมินผล
ปลายปี 

แบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๓. ผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ รวม ๔ กลุ่ม
สาระ 

การทดสอบ
ระดับชาติ 

รายงานผลการ
ทดสอบระดับชาติ 

3. นักเรียนผ่านเกณฑ์การอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับดี ผลการอ่านออก
เขียนได้ 

แบบประเมินการ
อ่านออกเขียนได้ 

๔. มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ
ต่างๆ 

เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

เกียรติบัตร/รางวัล
การแข่งขัน 

 
 
 
 
 



7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น ร้อยละ 80 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  
      3. นักเรียนอ่านออกเขียนได้ในระดับดี 
   ๔. นักเรียนได้รับการพฒันาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิต 
   ๕.ครูมีส่ือการสอนท่ีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 
               

ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
                                          (นางสาววัชรี  ย่องสรรเจริญ) 
 

 
ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

                                         (นางสาวสุพัตรา  แกล้วทนงค์) 
 
 
 

              ลงช่ือ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายอำนวย  สุวรรณชาตรี) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมศักยภาพกิจกรรมในเคร่ืองแบบ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
        

                     สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
  

สนองกลยุทธ์ สพฐ.     กลยุทธ์ท่ี 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ       
นโยบาย สพฐ.  นโยบายท่ี 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและทันการ

เปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 

แผนงาน วิชาการ 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2564  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิรภัสสร์  เกนุ้ย  นางสาวบุษรา ช่อมณี 

1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้จัดให้กิจกรรมในเครื่องแบบ เป็นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน มีลักษณะเป็นกิจกรรมนักเรียน ซึง่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็น
กลุ่ม เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริง ให้กับผู้เรียนและ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความอดทน ความ
สามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเป็นผู้มีวินัย เพื่อสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติ      
ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  
ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ี จะต้องจัดให้มีกิจกรรมใน
เครื่องแบบขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของลูกเสือ 
2. เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ลูกเสือ เนตรนารีได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  
3. เพื่อฝึกความอดทนและสร้างวินัยให้แก่นักเรียน  รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น 
4.เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนกัและเห็นคุณค่าของกิจกรรมลูกเสือ 

3.เป้าหมาย  
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมโครงการลูกเสือ เนตรนารี ร้อยละ 80 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนนำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 



๔. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
   งบประมาณ      5,000  บาท  แหล่งท่ีมาของเงิน 
     เงินอุดหนุนรายหัว  จำนวน..................0.............บาท 
     เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน...............5,000.......บาท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ 

1.วางแผนกิจกรรม             ครูศิรภัสสร์ 
ครูบุษรา 

2.เสนอโครงการ             ครูศิรภัสสร์ 
ครูบุษรา 

3. ประชุม
คณะทำงาน 

            ครูศิรภัสสร์ 
ครูบุษรา 

4.ดำเนินโครงการ 
4.1 เข้าร่วม
กิจกรรม “คูหา
โมเดล” 
4.2 เข้าร่วม
กิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรม เครือข่ายท่า
ชะมวงสามัคคี 
4.3 กิจกรรม
ทักษะชีวิต 

           4,500 คณะครู 

5.ประเมินผล
โครงการ 

           500 ครูศิรภัสสร์ 
ครูบุษรา 

6.สรุปผลโครงการ             ครูศิรภัสสร์ 
ครูบุษรา 

 



6. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในเครื่องแบบ 
 

การเข้าร่วมกิจกรรม แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของลูกเสือ 
2. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีด้วยตนเอง  
3. นักเรียนความอดทนและสร้างวินัยให้แก่นักเรียน  รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น 
4.นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของกิจกรรมลูกเสือ 
 
 

 
ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ        

                (นางสาวศิรภัสสร์  เกนุ้ย)               
         
 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางสาวบุษรา  ช่อมณี)  
              
 

                     ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                 (นายอำนวย  สุวรรณชาตรี) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ    ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร                                                               
และส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

                                          กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายท่ี 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและ
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นโยบายท่ี 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดย

การส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระคล่องตัว การ

กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 

แผนงาน   การบริหารงานวิชาการ 

ระยะเวลา   ตลอดปีการศึกษา 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววริษา ไชยถาวร 

1. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันสภาพสังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดกว้างมากขึ้น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น มีการแข่งขัน

ในหลายๆ ด้านเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ
เป็นไปอย่างเร่งรีบ สถาบันครอบครัวจึงไม่มีเวลาในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างเต็มท่ี คนใน
สังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักหน้าที่ของตนเอง หน้าที่ต่อสังคม และ
หน้าที่ในฐานะพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  รู ้จักศีลธรรมซึ่งเป็น
ข้อกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคมท่ีควรประพฤติปฏิบัติต่อกัน ตลอดจนข้อห้ามท่ีไม่ควรกระทำต่อสมาชิกใน
สังคมด้วยกัน ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกท่ีดีให้เกิดกับผู้เรียน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. วัตถุประสงค์ 
         1.เพื่อปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
         2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย 



         3.เพื่อให้นักเรียนรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นนักเรียนท่ีดี เป็นลูกท่ีดี เป็นเด็กดีของ
สังคม 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

      1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
                2. นักเรียนร้อยละ 95 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม 

3.2 เป้าเหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
  2. นักเรียนมีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจง 
งบประมาณ 5,000 บาท               แหล่งท่ีมาของเงิน 
               เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน....... 5,000............บาท 

 

  

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 
1. เสนอโครงการ            - ครูวริษา 

2. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินการ 

           - ครูวริษา 

3. ประชุมช้ีแจง 
    รายละเอียด
โครงการและ
กิจกรรมต่างๆ 

           -  

ครูวริษา 

4. กิจกรรมสวด
มนต์ยาวสุดสัปดาห์ 
 

           2,000 ครูวริษา 

5. กิจกรรม
นักธรรมประจำปี 

           1,500 ว่าท่ี ร.ต. 

วรรณนิมล 

6.  กิจกรรมสมุด
บันทึกความดี 

           1,500 ครูปาริตา 

7.สรุปผลการ
ดำเนินงานตาม
โครงการและ
รายงานผู้บริหาร
โรงเรียน 
 

           -  

ครูวริษา 



5. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความพึงพอใจในโครงการ คุณธรรม 

จริยธรรม  

- การสังเกต  
- สอบถาม 

แบบสอบถาม 
 

2.ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ยาวสุดสัปดาห์ - ทำแบบทดสอบ 
- การสังเกต 

แบบประเมิน 
แบบทดสอบ 

3.ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถสอบผ่านนักธรรมประจำปีในระดับ

ต่างๆ 

- การสังเกต  
- สอบถาม 

แบบสังเกต 
 

4.ร้อยละของนักเรียนท่ีทำและบันทึกความดี -การสังเกต 
-สอบถาม 

แบบประเมิน 

5. ร้อยละของนักเรียน มีความรู ้และมีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจกรรมของสหกรณ์ร้านค้า 

- ทำแบบทดสอบ 
- การสังเกต 

แบบประเมิน 
แบบทดสอบ 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

             นักเรียนโรงเรียนบ้านพรพุ้อเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและเติบโตเป็นเด็กท่ีมีคุณภาพควบคู่
คุณธรรม รู้จักรักการอ่านและเป็นคนดีของสังคม   

 

 

   ลงช่ือ                              ผู้เสนอโครงการ   

       

    ลงช่ือ          ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายอำนวย สุวรรณชาตรี) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 

 

ชื่อโครงการ  โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 

นางสาวสุนิษา ไชยถาวร
 ครูอัตราจ้าง



ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี ๓ พัฒนาคุณภาพนักเรียน        

                      สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อท่ี ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                                    ในการแข่งขัน   
นโยบาย สพฐ.  นโยบายท่ี 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและทันการ
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แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลา  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฮาซามี  สาแม 

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

๑.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับปรับปรุง หมวด ๑ มาตรา ๗ ได้ระบุไว้ว่า   
ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ  หน้าที่  เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย  
ความเสมอภาค  และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ จึงได้จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าการรักษาไว้

ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วน

ร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน ทำให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความ

สันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจและเห็นความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ และขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 ๒.๒ เพื่อใหน้ักเรียนแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ์
 ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการรัก
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 
 
 
 



๓.เป้าหมาย  
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๙๕ เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   นักเร ียนตระหนักเห็นความสำคัญ และแสดงความจงร ักภักดีต ่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามและได้มีส่วนร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
 
๔.รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๑.กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 
- ซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ 
๗,๐๐๐ บาท 

- จัดกิจกรรม
และอื่นๆ 
๓,๐๐๐ บาท 

นางสาวฮาซามี  
สาแม 

 ๒.กิจกรรมจัดบอร์ดวัน
สำคัญ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

๓.วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

 ✓          

๔.วันไหว้ครู  ✓          
๕.วันสุนทรภู่/ 

วันภาษาไทย 
 ✓          

๖.วันต่อต้านยาเสพติด
โลก 

 ✓          

๗.วันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ 

  ✓         

๘.วันสถาปนาโรงเรียน   ✓         
๙.วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณฯ 

  ✓         

๑๐.กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

   ✓        

๑๑.วันพ่อแห่งชาติ        ✓    
๑๒.วันข้ึนปีใหม่         ✓   
๑๓.วันเด็กแห่งชาติ         ✓   
๑๔.กิจกรรมบัณฑิตน้อย           ✓ 



 
๕.การประเมินผล  
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่โรงเรียนจัด
ขึ้น 

ประ เม ินการ เข้ า
ร่วมกิจกรรม 

แบบประเมิน/ 
เช็ครายช่ือ 

ร้อยละของการดำเนินกิจกรรมในโครงการครบทุกกิจกรรม  การประเมิน แบบประเมิน 
 

๖.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.๑ นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจและเห็นความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ และขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 6.๒ นักเรียนแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 6.๓ นักเรียนได้ความรู้จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น
และประเทศชาติ 
 

 
     
                (นางสาวฮาซามี  สาแม)               
                       
 
 

                           ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายอำนวย  สุวรรณชาตรี) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ                         ผู้เสนอโครงการ



ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                     สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม       
นโยบาย สพฐ.  นโยบายท่ี 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้และทักษะท่ีจำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท้ัง

สายวิชาการและสายวิชาชีพ 

แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2564  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิรภัสสร์  เกนุ้ย นางฟองนภา  จันทร์แดง 

1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.  2553  กำหนดให้การประเมินคุณภาพภายในเป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา   
การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ  
ประกาศกำหนดสำหรับการประกันคุณภาพภายใน  ซึ ่งกระทำโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา  ซึ่งได้กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  
 โรงเรียนบ้านพรุพ้อเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2551  ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้  เพราะต้องรับการประเมินคุณภาพภายในโดย
ต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกโดย  สมศ.  ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้  โรงเรียนจึงต้องพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในขึ้นมาตามกรอบของกระทรวง  เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน  ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  (แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.  2545)   

2.วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย ระบบ  หลักเกณฑ์  

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ 

3.เป้าหมาย  
     3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1  สถานศึกษาดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
           3.1.2 สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีกำหนด  
 
    



      3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.๑ สถานศึกษาดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและ 

๔. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
   งบประมาณ            1,000 บาท แหล่งท่ีมาของเงิน 
     เงินอุดหนุนรายหัว  จำนวน................1,000............บาท 
     เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน...................0...................บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน มีการ
กำหนดผู ้ร ับผ ิดชอบ ม ีระบบน ิ เทศต ิดตามและ
ประเมินผล 

สำรวจ สอบถาม สัมภาษณ์ แบบสำรวจ แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

2. โรงเรียนดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพได้
ตามมาตรฐาน  

สำรวจ สอบถาม สัมภาษณ์ แบบสำรวจ แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ 

1.วางแผนกิจกรรม             ครูศิรภัสสร์ 
2.เสนอโครงการ             ครูศิรภัสสร์ 
3. ประชุม
คณะทำงาน 

            ครูศิรภัสสร์ 

4.ดำเนินโครงการ 
4.1 1.กิจกรรม
การดำเนินงานตาม
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน  8 
ขั้นตอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.2 เผยแพร่
ผลงานครู นักเรียน
ในงานมหกรรม
ตลาด 

           500 คณะครู 

5.ประเมินผล
โครงการ 

           500 ครูศิรภัสสร์ 
 

6.สรุปผลโครงการ             ครูศิรภัสสร์ 
 



7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนบ้านพรุพ้อสามารถดำเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 
 
ลงช่ือ           ผู้เสนอโครงการ  ลงช่ือ                       ผู้เสนอโครงการ        
      (นางสาวศิรภัสสร์  เกนุ้ย)                       (นางฟองนภา   จันทร์แดง) 
         
               
 

                          ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 
                            (นายอำนวย  สุวรรณชาตรี) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๑,2,3        

                     สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๑ – ๓ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   กลยุทธ์ที ่๑ – ๓ 
นโยบาย สพฐ.  นโยบายท่ี 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและทันการ

เปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21  

 นโยบายท่ี 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการ

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระคล่องตัว การกระจายอำนาจการ

บริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 

แผนงาน วิชาการ 
ระยะเวลา  ตลอดปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวบุญยา  รัตนมณี และ นางสาววัชรี  ย่องสรรเจริญ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพื่อลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการลง
โดยไม่กระทบกับเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้และครูปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมโดยเพิ่มเวลา
และโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยให้โรงเรียนเลิกเรียนเวลา 14.30 น.และหลังเวลานั้นให้ผู้เรียนทำ
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆนอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเวลาท่ีรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามกำหนดของแต่ละโรงเรียน 
 ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนบ้านพรุพ้อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในสตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับหลายประเทศท่ีเป็น
ผู้นำด้านการศึกษาของโลกที่เห็นพ้องกันกับแนวคิดสำคัญในศตวรรษท่ี  ๒๑ เรื ่องจิตสำนึกต่อโลก ความรู้
พื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมและทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ อันได้แก่ ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านการสนเทศส่ือและเทคโนโลยี ทักษะการ
ทำงาน ทักษะชีวิตท่ีใช้ได้จริงกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ ประเทศชาติ และทักษะในการแก้ปัญหา ช่วย
ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ พัฒนาให้มีคุณภาพและมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ และ
ความ ถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคลโดยการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม 
         2. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีจิต 
สำนึก มีสุขภาพแข็งแรง มีทักษะในการท างานร่วมกันตามความสนใจหรือความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ และมี
ความสุขกับ การเรียนรู้ 
 



3.เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
               นักเรียนร้อยละ 100  ได้เข้าร่วมโครงการ และมีความพึงพอใจในการทำกิจกรรมต่างๆใน
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  
            3.2 เชิงคุณภาพ  
               นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุพ้อ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีจิตสำนึก มีสุขภาพแข็งแรง มี
ทักษะในการ ทำงานร่วมกันตามความสนใจหรือความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุข 
 
 
๔. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
   งบประมาณ             ๘,๐๐๐                บาท (งบอุดหนุนรายหัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 

 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน   
งบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 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.ประชุมคณะกรรมการ 
ดำเนินงานเพื่อวาง
แผนการจัดทำ   
โครงการ 

             
- 

 
ครูบุญยา 

๒.จัดทำโครงการ   
   นำเสนอโรงเรียนเพือ่ 
   ขออนุมัติโครงการ 

             
- 

 
ครูบุญยา 

 3. ดำเนินงานตาม
โครงการ 

             
- 

ครูบุญยาและ 
 คณะคร ู

3.1 จัดตารางกิจกรรม 
 

            - 
 

คณะคร ู

3.2 จัดทำแผนการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” (4H) 

             
500 

 
คณะคร ู

3.3 จัดกิจกรรม “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

            7,000 คณะคร ู
 

4.นิเทศ ติดตาม กำกับ             - 
 

ครูบุญยา 
ครูวัชร ี

5. ประเมินผล             - 
 

ครูบุญยา 
ครูวัชร ี

6. รายงานผล             500 ครูบุญยา 
ครูวัชร ี



๕. การประเมินผล  

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.นักเรียนทำงานร่วมกัน อย่างมีความสุขตามความถนัด 

อย่างเต็มศักยภาพ ในการเรียนรู้ กิจกรรม “ลดเวลาเรยีน 
เพ่ิมเวลารู้” 

การสงัเกต 

 การสอบถาม 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายกลุ่ม 
 2. แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล 

2.นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะใน 
การทำงาน มีสุขภาพแข็งแรง 

การสงัเกต  
 การประเมินผลงาน 

1. แบบสังเกตประเมินทักษะ 
2. แบบประเมินผลงาน
นักเรียน 

3.นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม และมีความพึงพอใจการจัด 
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

การบนัทึกเวลาเรียน 

 การประเมินความพึง พอใจ 
1. แบบบันทึกการเข้าเรียน
รายฐาน  
2. แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
๖.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           1. โรงเรียนบ้านพรุพ้อจัดการเรียนรู้ โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสมมี
คุณภาพ  
                  2. นักเรียนโรงเรียนบ้านพรพุ้อ ได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีความพึงพอใจ การจัดโครงการ “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
                  3. นักเรียนโรงเรียนบ้านพรพุ้อ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีจิตสำนึก มีสุขภาพ
แข็งแรง มีทักษะในการทำงานร่วมกันตามความสนใจหรือความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุข 

 
 
ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ        

                                             (นางสาวบุญยา  รัตนมณี)  
 
 
ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ        

                  (นางสาววัชรี  ย่องสรรเจริญ)               
         
 

                           ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                  (นายอำนวย  สุวรรณชาตรี) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
 

 

 



โครงการ   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที ่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีภายในโรงเรียน   และ

สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ในด้านวัฒนธรรม  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.              กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และ ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

แผนงาน                           งานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2564 – มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางฟองนภา  จันทร์แดง  นางสาวบุษรา  ช่อมณี 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล                 
  
                การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ  
การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม  สังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   สถานศึกษาได้เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลาย และเห็น
ความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด สถานศึกษาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา
สถานท่ีให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ภายในโรงเรียนเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติ
จริง และเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี ที่ให้
ความรู้แก่นักเรียนเป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง เนื่องจากผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง การเรียนรู้นอกสถานศึกษา
ยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ฝึกการปฏิบัติจริง ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดการ
เรียนรู้ที ่หลากหลาย เกิดความสนุก มีความสุขในการเรียนรู้ จากแหล่งการเรียนรู้และวิทยาการภายนอก
ประเภทต่างๆ ทั้งยังเกิด ความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้เมื่อนักเรียนได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษายัง
สถานท่ีสำคัญ ๆ ซึ่งสถานท่ีบางแห่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ท่ีชาวไทยทุกคนควรรู้จักทำให้เกิดความรัก 
หวงแหนและภาคภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ของประเทศชาติ อีกทั้งรัฐบาลดำเนินโครงการฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  4  กิจกรรมคือ ด้าน
วิชาการ, ด้านคุณธรรมจริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการทัศนศึกษานอก
สถานท่ี  ดังนั้นสถานศึกษาจึงจัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ีขึ้น  
 
 
 
 
 



2.  วัตถุประสงค์ 
2.1.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงได้รับความรู้ใหม่ๆ และมีความคิดท่ีกว้างไกล 

มี        
        ทักษะในการแสวงหาความรู้            
2.2  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวางตัวให้เหมาะสม รู้จักการตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ เมื่ออยู่นอกสถานท่ี 

           2.3  เพื่อให้ผู้เรียนเปล่ียนบรรยากาศ  ในการเรียนรู้ ได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เกิดความสนุก              
        มีความสุขในการเรียนรู้ 
 

3.  เป้าหมาย 
3.2 เชิงปริมาณ 

                 - นักเรียนช้ัน อนุบาล 1 – ช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6 จำนวน 134 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า  
                   ร้อยละ 95 
       - นักเรียนร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในกิจกรรมทัศนศึกษา 

3.1 เชิงคุณภาพ 
       -  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีความรู้ เพิ่มมากขึ้น และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
       - นักเรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ และมีทักษะในการแสวงหา

ความรู้ 
4.   รายละเอียดกิจกรรม และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
      งบประมาณจากเงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 10,000 บาท 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. เสนอ
โครงการ 

            นางฟองนภา 
น.ส.บุษรา 

2. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินการ 

            ผู้อำนวยการ 

3. ประชุม
ช้ีแจง    
รายละเอียด
โครงการ 

            นางฟองนภา 
น.ส.บุษรา 

2. กำหนด
เป้าหมาย
ศึกษาเส้นทาง
ในการไปการ
ทัศนศึกษา   

            
 
 
 
 

นางฟองนภา 
น.ส.บุษรา 
และคณะ 



  - กำหนดวัน 
เวลา ติดต่อ 
สถานท่ี  และ
ยานพาหนะ 

 
 
 
 
 

ดำเนินงาน
ตามโครงการ 
- นำนักเรียน
ช้ันอนุบาล 1-
3 ไปทัศน
ศึกษา 
-นำนักเรียน
ช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี4- 6 
ไปทัศนศึกษา 
นำนักเรียนช้ัน
ประถม ศึกษา
ปีท่ี 4- 6 
- ค่าประกัน 
-ค่าพาหนะ  
-ค่าบัตรเข้าชม 
-ค่าอาหาร 

            
10,000 

นางฟองนภา 
น.ส.บุษรา 
และคณะครู
ทุกคน 

5. ประเมินผล 
สรุปผล 

            นางฟองนภา 
น.ส.บุษรา 

6.  รายงานผล             นางฟองนภา 
น.ส.บุษรา 

 
 

     5.   การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. จำนวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 95 
2.   นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  เกิด
ทักษะในการแสวงหาความรู้ และนำความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการ
เรียน ได้ ร้อยละ 80 
3. นักเรียนได้ตัดสิน ได้แก้ไขปัญหา เป็นคนเก่ง เป็น
คนดี มีสุข และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ร้อยละ 80  

-การสำรวจ 
-การสอบถาม 
 
 
 
 
การสอบถาม 
 

- แบบขออนุญาตผู้ปกครอง 
-แบบสอบถาม 
 
 
 
 
แบบสอบถาม 
 



4. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนมี
ความสุข และสนุกในการเรียนรู้ ร้อยละร้อย 

 
การสอบถามความพึงพอใจ 

 
การสอบถามความพึงพอใจ 

 
6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 นักเรียนได้เปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีและได้เรียนรู้จาก 
      ประสบการณ์ตรง  มีความสุข สนุก และมีทัศนคติท่ีดีในการเรียนรู้  

          6.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนา
ตนเอง  
               อย่างต่อเนื่อง  

 
 
 
 
         

                                              ลงช่ือ   ผู้เสนอโครงการ       
                                                  (นางฟองนภา  จันทร์แดง)                              
                                                   
                                             ลงช่ือ    เสนอโครงการ 
                                                   (นางสาวบุษรา  ช่อมณี) 
                                                  

               ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ   
                                     (นายอำนวย  สุวรรณชาตรี) 

                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ      ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพนักเรียน 

                     สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                               มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด        
ความสามารถในการแข่งขัน 

นโยบาย สพฐ. นโยบายท่ี 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ

การศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาสมวัย  

แผนงาน      วิชาการ  
ระยะเวลา       ปีการศึกษา 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวศิรภัสสร์  เกนุ้ย  นางฟองนภา  จันทร์แดง   

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ทาการประเมิน
ภายนอกรอบที่๓ (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ได้เสนอแนะโรงเรียนในด้านผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัยไว้ว่าครูควรฝึกฝนพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ภาษาท่าทางและสัญลักษณ์และสามารถ
ทดลองวิธีการใหม่ๆในการทำส่ิงต่างๆโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเช่นทำกิจกรรมท่ีถ่ายทอดความคิดผ่าน
การทำงานศิลปะเล่าเรื่องเล่นเกมภาษาและเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองใช้ส่ิงของหรือเล่นด้วยวิธีการท่ีแตกต่าง
หลากหลายเป็นต้นและด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้เสนอแนะให้สถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเป็นรายบุคคลรายกลุ่มทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ผ่านกิจกรรมแบบ
บูรณาการที่เด็กได้เล่นและลงมือกระทาเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะด้านต่างๆการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากเด็กในช่วงวัยนี้เป็นช่วงอายุท่ีสามารถ
พัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาการศึกษาปฐมวัยซึ่งเป็นการศึกษา
ระดับพื้นฐานของชีวิต 

โรงเรียนบ้านพรุพ้อได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กให้ครบทุกด้านซึ่งเด็กวัยนี้ถือว่า
เป็นช่วงวัยสำคัญแห่งการเรียนรู้จึงได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่เด็กปฐมวัยโรงเรียนจึงมี
ความจำเป็นต้องจัดทำโครงการส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเจริญเติบโตตามวัย 
2.2  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจท่ีเหมาะสมกับวัย 
2.3  เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
2.4  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัวที่เหมาะสมกับวัย  

3.เป้าหมาย  
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเจริญเติบโตตามวัยร้อยละ  90  ขึ้นไป 



3.1.2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจและความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัยร้อยละ 85 ขึ้นไป 
3.1.3  เด็กมีพฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัยร้อยละ  90  ขึ้นไป   
3.1.4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัวที่เหมาะสมกับวัยร้อยละ 90 ขึ้นไป   

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1  เด็กปฐมวัยทุกคนได้พัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้านได้แก่  ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้าน
สังคมและด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
  
๔. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ       15,000   บาท  แหล่งท่ีมาของเงิน 
     เงินอุดหนุนรายหัว  จำนวน........15,000........บาท 
     เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน...................0.........บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ 
1.วางแผนกิจกรรม             ครูศริภัสสร ์

ครูฟองนภา 
2.เสนอโครงการ             ครูศริภัสสร ์

ครูฟองนภา 
3. ประชุมคณะทำงาน             ครูศริภัสสร ์

ครูฟองนภา 
4.ดำเนินโครงการ 
4.1 จัดซื้อ จัดหา สื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น
ในการจัด กิจกรรม 
การเรียนการสอน
ปรับปรุงห้องเรียน
สอดคล้องกับ
พัฒนาการและ
เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย 
4.2 กิจกรรม  
Project Approach 
(การสอนแบบ
โครงการ 
4.3 จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ตาม
แผนการจัด
ประสบการณ์
ครอบคลุมทั้ง ๖ 
กิจกรรมหลักและมีมุม
ประสบการณ ์
 
 
 

            
10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,000 
 
 
 
4,000 

คณะคร ู

 



 
 

6. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต(Outputs) 
1. ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเจริญเติบโตตามวัย 
2. ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจท่ีเหมาะสมกับวัย 
3. ร้อยละของเด็กมีพฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
4. ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสนใจเรียนรู้สิ ่งรอบตัวท่ี
เหมาะสมกับวัย 

 
ประเมิน 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 

 
แบบประเมิน 
แบบประเมิน 
 
แบบประเมิน 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  เด็กปฐมวัยทุกคนได้พัฒนาการท่ีดีท้ัง 4 ด้านได้แก่  ด้านร่างกาย   
ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาอย่างมีประสิทธ ิภาพ
เหมาะสมตามวัย 

ประเมิน 
 
 
 

แบบประเมิน 
 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ 

4.ดำเนินโครงการ 
4.4 กิจกรรม
บันทึกความดีคน
เก่งท่ี 1 
4.5 กิจกรรมนิทาน
เพื่อนรัก(อ่านวันละ
นิด จิตแจ่มใส) 
4.6 กิจกรรมออม
วันละนิดชีวิตมีสุข 
4.7 กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
4.8 กิจกรรม
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครู 

5.ประเมินผล
โครงการ 

            ครูศิรภัสสร์ 
ครูฟองนภา 

6.สรุปผลโครงการ             ครูศิรภัสสร์ 
ครูฟองนภา 



7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยมีมีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัยสามารถดูแลรักษาสุขภาพ
และหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรคอุบัติเหตุภัยและส่ิงเสพติด 
 7.2  เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์จิตใจและความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัยมี
ความสุขร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและมีความมั่นใจกล้าแสดงออกและควบคุมการแสดงออกของ
อารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆตลอดจนช่ืนชมศิลปะดนตรีการเคล่ือนไหวและรัก
ธรรมชาติ 
 7.3  เด็กมีพฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัยโดยมีวินัยมีความรับผิดชอบเช่ือ
ฟังคาส่ังสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์มีความซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปันเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้และ
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 
 7.4 เด็กมีลักษณะพฤติกรรมสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัวซักถามอย่างต้ังใจและรักการเรียนรู้มีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 7.5 ครู  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจ
ของในการดำเนินงานของโรงเรียน 
 
    ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
              ( นางสาวศิรภัสสร์    เกนุ้ย) 
         

ลงช่ือ    ผู้เสนอโคงการ         
                  (นางฟองนภา  จันทร์แดง)                                 
                                   
                                          ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 

                 (นายอำนวย  สุวรรณชาตรี) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ               โครงการส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อและให้คำปรึกษา 
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที ่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพครู 
                               กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ตัวชี้วัด 5. จำนวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส 
และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.      กลยุทธ์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
                               กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน                                                                     

กลยุทธ์ที ่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายท่ี 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้และทักษะท่ีจำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท้ัง

สายวิชาการและสายวิชาชีพ 

แผนงาน                     การบริหารวิชาการ   
ระยะเวลา    ตลอดปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวปาริตา  สัจจากุล   ว่าท่ี ร.ต.หญิงวรรณวมิล บุญแก้ว 
๑.หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ได้กล่าวถึงอุดมการณ์ของการปฏิรูปการศึกษาว่า          
สร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเจตนารมณ์ของ
การศึกษาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันและสามารถพัฒนาศักยภาพอย่างเต็ม
ความสามารถจนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ในการใช้ชีวิตใน
สังคม 

จากอุดมการณ์และเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว โรงเรียนบ้านพรุพ้อได้ตระหนัก 
เล็งเห็นความสำคัญและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน โดยการดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 อีกทั้งเป็นการค้นหานักเรียนที่มีคุณสมบัติ
เรียนดี กิจกรรมเด่น ความประพฤติเรียบร้อย  ให้ได้เข้าเรียนในโรงเรียน และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
และผลงานของโรงเรียนอีกทางหนึ่ง 
2.วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑ เพื่อพัฒนาห้องแนะแนว  
 2.2 เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา 
 2.3 เพื่อค้นหานักเรียนท่ีเรียนดี กิจกรรมเด่น ความประพฤติเรียบร้อย ให้ได้เรียนต่อในโรงเรียน 
 2.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
 
 



3.เป้าหมาย  
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1. นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมการแนะแนวจากโรงเรียนอื่นท่ีเข้ามาให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยว
การการศึกษาต่อ 
 2. นักเรียนร้อยละ 100 มีความสนใจและกล้าซักถามเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาต่อหรือการเข้า
ร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
 
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถตัดสินใจกับความถนัดของนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อใน  
 
4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ๑,000 บาท 
 
 

 
 
5. การประเมินผล  
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.ร้อยละของนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 
2. ร้อยละของนักเรียน ท่ีได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการ
เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 
3.ร้อยละของนักเรียนได้รับบริการ 
แนะแนวทั้ง 5 บริการ 
 
4.อัตราการศึกษาต่อนักเรียน 
 

การสังเกต 
การสอบถาม 
 
แบบทดสอบ 
 
 
แบบสอบถาม 

แบบสังเกต 
 
แบบประเมิน 
แบบทดสอบ 
 
 
แบบประเมินการสอบถาม 

 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

กิจกรรมอาชีพท่ี
นักเรียนใฝ่ฝัน  

           ๕๐๐ นางสาวปาริตา  
สัจจากุล 

กิจกรรมแนะแนว
ท้ัง ๕ บริการ 

           ๕๐๐ ว่าที ่ ร.ต.หญิง
วรรณนิมล บุญ
แก้ว 



๖.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.นักเรียนทุกคนได้ความรู้เพิ่มเติมและได้รับบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ  
2.นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวการการแนะแนวศึกษาเข้าเรียนต่อ   
3. มีจำนวนนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อปีการศึกษา 256๔ ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มากกว่า 
ปีการศึกษา 256๓ 
 
 

 
                                                  ลงช่ือ                    ผู้เสนอโครงการ        

                                                                        (นางสาวปาริตา สัจจากุล)  
 
 
 
                                                                   ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
                                                                    (ว่าท่ี ร.ต.หญิงวรรณวิมล  บุญแก้ว) 
 
 
 
                                                ลงช่ือ   ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                              (นายอำนวย  สุวรรณชาตรี) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.       กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ                    
                                                 ในการแข่งขัน 
นโยบาย สพฐ.  นโยบายท่ี 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการ

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัด

การศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 

แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 

ระยะเวลา  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวไซตน  สะมะแอ 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้

ระบุแนวทางการจัดการศึกษา โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด และฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำ

เป็น แก้ปัญหาได้ เป็นคนดี คนเก่ง และดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุข รู้จักการแสวงหาความรู้จากการปฏิบัติ

จริง รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน

จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมคุณธรรมดีงามตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย 

 เพื่อดำเนินการตามแนวการจัดการศึกษาดังกล่าว โรงเรียนบ้านพรุพ้อจึงจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบสหกรณ์ และท่ี

สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมสหกรณ์เป็นการสร้างนิสัยให้เป็นคนรักการทำงานที่สุจริต มีความอดทน 

เสียสละ ซื่อสัตย์ มีวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผลและมี

ความสุข ซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีต้องเกิดกับนักเรียนทุกคน 

2.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานสหกรณ์ เช่น การทำงานร่วมกัน การ

      ประชุม การค้าขาย การทำบัญชี เป็นต้น 

 ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออมและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒.๓ เพื่อพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนให้สมบูรณ์แบบและเป็นระบบมากขึ้น 

3.เป้าหมาย  



 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       - นักเรียนร้อยละ ๙๐ เป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน 

       - นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้ออมเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของโรงเรียน 

 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       - นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

       - คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนทำงานร่วมกันอย่างมีระบบตามกระบวนการงานสหกรณ์ 
 
๔.รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
   งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท แหล่งท่ีมาของเงิน 
    เงินอุดหนุนรายหัว    จำนวน  ๕,๐๐๐  บาท 
    เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน      -     บาท 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

๑.วางแผนดำเนินการ             นางส าว ไซตน 
สะมะแอ ๒. แต่งต้ังคณะ 

กรรมการดำเนินการ 

(ครูและนักเรียน) 

            

๓.เสนอขออนุมัติ

โครงการ 

            

๔.ดำเนินการ 

   ๔.๑ กิจกรรม

สหกรณ์โรงเรียน 

      ๑) ประชุมคณะ 

กรรมการสหกรณ ์

      ๒) ประชาสัมพันธ์  

และให้ความรู้เรื่อง

สหกรณแ์ละเศรษฐกิจ

พอเพียง 

           ๓,๙๐๐ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

     ๓) จัดบอร์ดความรู้

กิจกรรมสหกรณ์ตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

     ๔) รับสมัครสมาชิก

ใหม่ 

     ๕) สำรวจสินค้า     

     ๖) จัดซื้อ จัดหา 

จัดสรร (สินค้า/อุปกรณ์

การเรียน) 

     ๗) จัดจำหน่าย 

     ๘) จัดทำเอกสาร

บัญชีรายรับ, รายจ่าย     

     ๙) ตรวจสอบ 

   ๑๐) จัดสรรเงินปัน

ผลแก่สมาชิก 

            นางส าว ไซตน 
สะมะแอ 

  ๔.๒ กิจกรรมออม

ทรัพย์ 

    ๑) จัดทำสมุดบัญชี

เงินฝากของนักเรียน 

    ๒) รับฝากเงิน 

           ๑,๐๐๐ 

๕.นิเทศ กำกับ ติดตาม

งาน 

            

๖.สรุปและประเมินผล            ๑๐๐ 



๕.การประเมินผล  
 

 

 

๖.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๖.๑ นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นในการทำงานสหกรณ์ เช่น การทำงานร่วมกัน การ      

ประชุม การค้าขาย การทำบัญชี เป็นต้น 

 ๖.๒ นักเรียนรู้จักประหยัดอดออมและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖.๓ กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนสมบูรณ์แบบและเป็นระบบมากขึ้น 

 
     
 
     ลงช่ือ      ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวไซตน  สะมะแอ)               
 
 
 

                           ลงช่ือ      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายอำนวย  สุวรรณชาตรี) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ร้อยละของนักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน ประเม ินจากจำนวน

การสมัครสมาชิก 
ใบสมัครสมาชิก 

ร้อยละของนักเรียนได้ออมเงินเข้าบัญชีออมทรัพยข์องโรงเรียน  ประเม ินจากจำนวน
นักเร ียนออมเง ินเข้า
บัญช ี

บัญชีออมทรัพย์ 



 
ชื่อโครงการ  ปรับปรุงและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
          กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
        

                     สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน 
  

สนองกลยุทธ์ สพฐ.   กลยุทธ์ที ่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู ้ เร ียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื ่อสร้างขีด 
ความสามารถ ในการแข่งขัน   

นโยบาย สพฐ.   นโยบายท่ี 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและทันการ
เปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 
นโยบายท่ี 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา   

แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลา  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฮาซามี  สาแม ,นางสาวสุพัตรา  แก้วทนงค์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส่ือการเรียนการเรียนรู้นับเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญประการหนึง่ในกระบวนการเรียนการสอน 
นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่างๆ บทบาทของส่ือการเรียนรู้ก็คือตัวกลางหรือเครื่องมือ
หรือช่องทางในการนำเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือส่ิงบอกเล่าของผู้ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน เพื่อทำ
ให้เกิดการเรียนรู้หรือการเรียนการสอนท่ีบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ เพื่อให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ส่ือท่ีนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ต้องมีจำนวนท่ี
เพียงพอ มีความเท่าทันและทันสมัย และต้องอยู่ในสภาพท่ีสามารถนำไปใช้งานได้ การปรับปรุงและพัฒนาส่ือ
การเรียนรู้จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 โรงเรียนบ้านพรุพ้อตระหนกัถึงความสำคัญด้านการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ จึงได้จัดโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและครูผู้สอนในการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้มีจำนวนที่เพียงพอ เท่าทันและทันสมัย และ
ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๒.๒ เพื่อให้ทางโรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็ม
ศักยภาพ 
 
 
 



3.เป้าหมาย  
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  -ร้อยละ 85 สื่อการเรียนรู้ให้มีจำนวนที่เพียงพอ เท่าทันและทันสมัย และส่งเสริมต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
  -ร้อยละ 85 มีมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็ม
ศักยภาพ 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   -นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ เกิดทักษะการคิดและเข้าใจได้ดีขึ้น 
๔. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
   งบประมาณ     70,000   บาท แหล่งท่ีมาของเงิน 
     เงินอุดหนุนรายหัว  จำนวน 30,000 บาท 
     เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 40,000 บาท 
 

 

5. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.ร้อยละของจำนวนสื่อการเรียนรู้ที ่สามารถปรับปรุงและ
พัฒนาส่ือการเรียนรู้ได้ 

ประเม ินการเข ้ าร ่วม
กิจกรรม 

แบบประเมิน/ 
เช็ครายช่ือ 

2.ร้อยละของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนได้ การประเมิน แบบประเมิน 
 
6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 มีการปรับปรุงและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้มีจำนวนท่ีเพียงพอ เท่าทันและทันสมัย และส่งเสริมต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

6.2 โรงเรียนมีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ 

๑.ครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ปรับปรุงและพัฒนา
สื่อการเรียนรู ้

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

70,000 นางสาวฮา
ซามี สาแม 



ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ      ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ        
   (นางสาวฮาซามี  สาแม)                         (นางสาวสุพัตรา  แก้วทนงค์)  
             
 

  ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายอำนวย  สุวรรณชาตรี) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี ๓ พัฒนาคุณภาพนักเรียน        

                      สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบาย สพฐ.  นโยบายท่ี 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและทันการ

เปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21  

แผนงาน บริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลา  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าท่ีร.ต.หญิงวรรณวิมล บุญแก้ว 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๑ บทท่ัวไปมาตรา ๖ ได้กำหนด การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไป    เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต       สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข     หาก
สถานศึกษาใดมีระบบการบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐาน       มีคุณภาพตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ี         ก็จะส่งผลให้
สถานศึกษานั้นรู้ทิศทางการดำเนินงาน       มีความคล่องตัวในการบริหาร      และสร้างความเข้มแข็งในการ
ปฏิบัติงานบริหาร           การจัดการอย่างมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ท่ีมีส่วนร่วมกับการจัด
การศึกษาแต่โรงเรียนยังประสบปัญหาสุขภาพกาย       สุขภาพจิตของนักเรียน นักเรียนท่ีมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ 
ปัญหาสุขภาพในช่องปากของนักเรียน ปัญหาการบริโภค    และเลือกซื้ออาหารท่ีไม่ถูกหลักโภชนาการและ
การเกิดโรคจากพาหะนำโรค เช่น  ยุงลาย    ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน                                   
           ดังนั้น ทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้น เพื่อพัฒนาให้คุณภาพของผู้เรียนดี
ยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย     สุขภาพจิตของผู้เรียน ตลอดจนให้ผู้เรียนรู้จักบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและ
เฝ้าระวังอันตรายจากผลิตภัณฑ์และโรคต่าง ๆ    ทำให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีภาวะโภชนาการท่ีสมส่วน ปฏิบัติ
ตามสุขบัญญัติอย่างถูกต้อง ส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียน      มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้โรงเรียนสามารถ
ก้าวสู่ระดับดีมาก 

๒.วัตถุประสงค์ 

          ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก-ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งดูแลตนเองให้มีความ 

               ปลอดภัย 

          ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

          ๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์และปลอดภัย 



๓.เป้าหมาย  
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   ๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ 
 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ๓.๒.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง 
   ๓.๒.๒ นักเรียนรู้จัดเลือกบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์และปลอดภัย 
๔. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
     งบประมาณ             ๑๕,๐๐๐                 บาท 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน  
งบประม

าณ 

 
ผู้รับผิดชอบ พ.ค. มิ.ย

. 
ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

๑.กิจกรรมแปรงฟัน 
   หลังรับประทาน   
   อาหาร 

           ๕๐๐ ว่าท่ีร.ต.หญิง
วรรณวิมล  
บุญแก้ว 

๒.กิจกรรมกายบริหาร
ทุกเช้า 
 

           ๕๐๐ ว่าท่ีร.ต.หญิง
วรรณวิมล  
บุญแก้ว 

๓.กิจกรรมตรวจ 
   สุขภาพปากและฟัน 
   นักเรียน 

           ๕๐๐ ว่าท่ีร.ต.หญิง
วรรณวิมล  
บุญแก้ว 

๔.กิจกรรมช่ังน้ำหนัก 
   และวัดส่วนสูง 
   นักเรียนทุกคน 

           ๕๐๐ ว่าท่ีร.ต.หญิง
วรรณวิมล  
บุญแก้ว 

๕.กิจกรรมคุ้มครอง 
   ผู้บริโภค 

           ๑,๐๐๐ ว่าท่ีร.ต.หญิง
วรรณวิมล  
บุญแก้ว 

๖.กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

           ๑,๐๐๐ ว่าท่ีร.ต.หญิง
วรรณวิมล  

๗.กิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนเล่นกีฬาและ
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 

           ๑๑,๐๐๐ ว่าท่ีร.ต.หญิง
วรรณวิมล  
 



 
๖.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๖.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตตนเอง 
๖.๒ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์และปลอดภัย 
๖.๓ ได้เฝ้าระวังและติดตามเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียน 

              

๕. การประเมินผล  
๕.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๕.๑.๑ ร้อยละของนักเรียนมีการแปรงฟันทุกตอนเท่ียง การสำรวจ แบบสำรวจ 

๕.๑.๒ ร้อยละของการจัดกิจกรรมกายบริหารทุกเช้า การสำรวจ แบบสำรวจ 
๕.๑.๓ ร้อยละของการตรวจสุขภาพปากและฟันของ นักเรียน การสำรวจ แบบสำรวจ 
๕.๑.๔ ร้อยละของนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ มาตรฐาน การสำรวจ แบบสำรวจ 
 ๕.๑.๕ ผลการตรวจสอบการคุ้มครองผู้บริโภค การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
๕.๑.๖ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผลการทดสอบ แบบทดสอบ 
๕.๑.๗ร้อยละของนักเรียนเล่นกีฬา การสำรวจ แบบสำรวจ 

       
 
                                                               ลงช่ือ                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  ( ว่าท่ีร.ต.หญิงวรรณวิมล บุญแก้ว )  
             
 

                      ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                           (นายอำนวย  สุวรรณชาตรี) 

                          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารงานงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน       

                      สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี 
                                                                               ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
                      สนองกลยุทธ์ สพฐ.          กลยุทธ์ท่ี 6พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
                                                        การศึกษา 

นโยบาย สพฐ. นโยบายท่ี 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการ

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระคล่องตัว การกระจายอำนาจการ

บริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 

นโยบายท่ี 6 การจัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการ

ระดมทรัพยากรการศึกษาจากการร่วมมือทุกภาคส่วน 

                      แผนงาน                        การบริหารงานงบประมาณ                         
ระยะเวลา   ตลอดปีการศึกษา  2564  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนาซูรา  เก็มเบ็ญหมาด , นางฟองนภา  จันทร์แดง 
1. หลักการและเหตุผล 

           โรงเรียนเป็นหน่วยงานย่อยซึ่งต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่าย
งบประมาณ การบริหารงานดังกล่าว ต้องดำเนินไปตามระเบียบ เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ ถูกต้อง ตาม
พระราชบัญญั ติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ . 2560   และระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การใช้จ่ายคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับใช้จ่ายเงินถูกต้องและถูก
ประเภท  เกิดประโยชน์กับการจัดการศึกษา วัสดุครุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ วัสดุสำนักงาน
เพียงพอกับความต้องการของบุคลากร ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟ ค่าอินเ ตอร์เน็ต ค่า
น้ำมันเชื้อเพลง จะต้องมีเพียงพอ เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานงบประมาณ มีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ  

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการ
ทำงาน ซึ่งประกอบด้วยงานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  และงานด้านสาธารณูปโภค เพ่ือสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน / ทุก
ฝ่าย  ให้สามารถดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.  วัตถุประสงค์  

1.เพื่อตรวจสอบระบบงานการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ

โรงเรียน ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องเป็นเป็นระเบียบและเป็นปัจจุบัน    

2. เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการทำบัญชีพัสดุ และการเงิน ให้มีความถูกต้อง 



3. เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค สนับสนุนการทำงานของทุกฝ่ายให้

มีประสิทธิภาพ 

3.  เป้าหมาย  

3.1  ด้านปริมาณ  

                 1. ระบบงานการเงิน  การบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ

โรงเรียน  ร้อยละ 95 ถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ 

                 .2  ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  ร้อยละ 95 สามารถปฏิบัติหน้าท่ี การเงินและพัสดุได้อย่าง

รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  3.2  ด้านคุณภาพ 

     โรงเรียนบ้านพรุพ้อมีระบบงานการเงิน  การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  

มีความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ และสนับสนุนการทำงานของทุกฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจง 
งบประมาณ 50,000 บาท 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. กิจกรรมพัฒนาการเงิน  1,000 ครูนาซูรา 
1. เสนอ
โครงการ 

 
 

           

2. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินการ 

 
 

           

3. ประชุม
ช้ีแจง    
รายละเอียด
โครงการ 

  
 

          

4.ดำเนินงาน
ตามโครงการ 
- งานตรวจ 
สอบการเงิน
ทุกครั้งท่ีมี
การรับ-จ่าย
งบประมาณ 

- งานตรวจ 

สอบการเงิน 

เมื่อส้ินปี 

งบประมาณ 

-จัดซื้อแฟ้ม

การเงินพัสดุ 

 
 

   
 

    
 

  

5.ประเมินผล 
สรุปผล 

             

6. รายงาน
ผล 

             

 



กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

2.กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ 1,000 ครูฟองนภา 
1. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินการ 

  
 

          

2.ประชุม
ช้ีแจง    
รายละเอียด
กิจกรรม 

  
 

          

3.ดำเนินงาน

ตามโครงการ 

-งานตรวจ 

สอบการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง 

-งานทะเบียน

วัสดุ ครุภัณฑ์-

-การลงบัญชี

การเบิก-จ่าย 

พัสดุ 

-การจำหน่าย

พัสดุ 

-ตรวจสอบ

ทะเบียนคุม

ทรัพย์สิน 
 

 
 

   
 

 
 

     

4. ประเมินผล 
,สรุปผล 

     
 

    
 

  

5. รายงานผล      
 

    
 

  
 
 
 



 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

3. กิจกรรมจ่ายค่าสาธารณูปโภค 48,000 ครูนาซูรา 
1. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินการ 

 
 

           

2.ประชุมช้ีแจง    
รายละเอียด
กิจกรรม 

 
 

           

ดำเนินงานตาม
โครงการ 
- จ่ายค่าไฟฟ้า 
- อินเตอร์เน็ต 

          
 

  

4. ประเมินผล ,
สรุปผล 

     
 

    
 

  

5.  รายงานผล 
 

     
 

    
 

  

5.การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับงาน 

การเงินและพัสดุได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตาม

ระเบียบ ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระดับดี 

กิจกรรมพัฒนางานการเงิน 

- งานตรวจสอบการเงินทุกครั้งท่ีมีการรับ-จ่าย 

- งานตรวจสอบเมื่อส้ินปีงบประมาณ 

กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ 

- งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

- งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 

              -วัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อเทคโนโลยี สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 

- จ่ายค่าไฟฟ้า 

ประเมินผล 

สังเกต 

สำรวจ 

สัมภาษณ์ 

 

 

 

 

แบบประเมินผล 

แบบสังเกต 

แบบสำรวจ 

แบบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 



- อินเตอร์เน็ต 

 
6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                    โรงเรียนบ้านพรุพ้อ มีระบบงานการเงิน  การบัญชี พัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ 
และสามารถตรวจสอบได้ มีวัสดุเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ        
                                                       ( นางสาวนาซูรา เก็มเบ็ญหมาด) 
 
                                                   ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ        
                                                         ( นางฟองนภา  จันทร์แดง)               
      

                               ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                 (นายอำนวย  สุวรรณชาตรี) 

             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์       
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่าง 
     มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
นโยบาย สพฐ.  นโยบายท่ี 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้และทักษะท่ีจำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท้ัง

สายวิชาการและสายวิชาชีพ 

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลา  ตลอดปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุพัตรา  แกล้วทนงค์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการของระบบพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 2560 – 2564 เพื่อมุ่งเน้นการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับใน
องค์กร โดยมีเป้าหมายการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล เช่น 
พัฒนาระบบการบริหารเงินที่ดี พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี พัฒนาระบบบริหารวิชาการที่ดี และ
พัฒนาระบบบริหารทั่วไปที่ดี ตลอดจนการสื่อสารสารสนเทศในองค์กร ซึ่งมุ่งพัฒนาโครงสร้างและระบบการ
ทำงานให้สอดคล้องกัน ยืดหยุ่นได้ตามลักษณะงาน ลดการซ้ำซ้อน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการยึด
ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบการบริหารขององค์กรในทุกฝ่ายของการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมให้
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 งานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในองค์กร เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการงานประจำอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้การปฏิบัติงานในฝ่ายประทับใจผู้รับบริการ และ
ปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลดังนั้น โรงเรียนจึงเห็นความสำคัญของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

 การจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของโรงเรียน จึงประกอบด้วย การพัฒนา
กิจกรรมฝ่ายท้ัง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณและประกันคุณภาพ ฝ่ายบริหารท่ัวไปและ
ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

 



2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทุกด้าน 
 2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรบานสากล สพฐ. และ สมศ. 
 
 
3.เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ (จำนวนท่ีได้รับการพัฒนา) 
  - ร้อยละ 90 มีการบริหารท่ีดีในงานท้ัง 4 ฝ่าย 
  - ร้อยละ 90 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในงานท้ัง 4 ฝ่าย 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
  - ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
  - มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
๔. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
   งบประมาณ    ๘,000    บาท 

 

 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ พ.ค

. 
มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

กิจกรรมจัดองค์กร 
โครงสร้างและ
ระบบการบริหาร
การจัดการศึกษา 

            นางสาวสุพัตรา 
แกล้วทนงค์ 

กิจกรรมจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 

            นางสาวสุพัตรา 
แกล้วทนงค์ 

กิจกรรมจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการ 

            ครูทุกคน 

จัดหาส่ือ อุปกรณ์ 
ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ
จัดการศึกษา 

            นางสาวสุพัตรา 
แกล้วทนงค์ 

กิจกรรมควบคุม
ภายใน 

            นางสาวสุพัตรา 
แกล้วทนงค์ 



6. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.มีการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ร้อยละ 90 

การสอบถาม การสังเกต แบบสอบถาม แบบสังเกต 

2.มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80 

การสอบถาม การสังเกต แบบสอบถาม แบบสังเกต 

3.มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร
อย่างมีระบบ ร้อยละ 90 

การสอบถาม การสังเกต แบบสอบถาม แบบสังเกต 

 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       7.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลมีความเข้มแข็ง ผู้เกี่ยวข้องมี
    ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ  80 

      7.2 โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล สพฐ. และ สมศ. 
 
 
 
ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ        
       (นางสาวสุพัตรา แกล้วทนงค์)               
         
 
               
 

                          ลงช่ือ   ผู้อนุมัติโครงการ 
                            (นายอำนวย  สุวรรณชาตรี) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ  โครงการโรงเรียนสีขาว 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 3 พัฒนาคุณภาพนักเรียน        

                      สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.     ข้อท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                                    ในการแข่งขัน 
นโยบาย สพฐ.  นโยบายท่ี 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการ

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระคล่องตัว การกระจายอำนาจการ

บริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 

แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลา  ตลอดปีการศึกษา 256๔  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววริษา ไชยถาวร และ ว่าท่ี ร.ต.หญิงวรรณนิมล บุญแก้ว 

..................................................................................................................................................................... 
1.หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชนกำลังเป็นปัญหาท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ซึง่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของเยาวชน ทำให้ไร้อนาคตและเกิดปัญหาสังคม ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะเป็นภาระของ
ประเทศชาติท่ีจะต้องแก้ปัญหา  นอกจากปัญหายาเสพติดแล้วยังมีปัญหาด้านอื่นๆ ท่ีได้แพร่ระบาดเข้าสู่
สถานศึกษาอีกหลายเรื่องจนเป็นท่ีน่าห่วงใย เช่น ปัญหาด้านอบายมุข การเล่นการพนัน รวมไปถึงส่ือส่ิงพิมพ์ท่ี
ไม่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้พฤติกรรมของเยาวชนเบี่ยงเบนไปในทางท่ีไม่พึงประสงค์ ตลอดจนปัญหาการ
ทะเลาะวิวาท อันก่อให้เกิดความเสียหายและความเดือดร้อนให้แก่คนท่ัวไปในสังคม ปัญหาดังกล่าวจึง
จำเป็นต้องได้รับการดูแล ป้องกัน และแก้ไขอย่างเร่งด่วน  

โรงเรียนบ้านพรุพ้อตระหนกัถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวดำเนินการรณรงค์
ป้องกันแก้ไขปัญหาส่ิงเสพติด การพนัน ส่ิงไม่เหมาะสมและการทะเลาะวิวาทท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียน และเห็น
ความสำคัญด้านกีฬา การเป็นผู้นำ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี  และนำความเป็นเลิศมาสู่โรงเรียน  ชุมชน  
และครอบครัว   

 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  ทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนให้ห่างจากส่ิงเสพติด 
3.เป้าหมาย  
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ระดับช้ัน ป.1-ป.๖ และบุคลากรท้ังหมดในโรงเรียน มีส่วนร่วม 
รับผิดชอบการเรียนรู้บูรณาการกับโครงการ “โรงเรียนสีขาว” 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        นักเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้บูรณาการกับโครงการ “โรงเรียนสีขาว” 
 



4.รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
    งบประมาณ  ๒,ooo  บาท          แหล่งท่ีมาของเงิน 
     เงินอุดหนุนรายหัว  จำนวน...........๒,000....................บาท 

 
  
5.การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๕-๖ ได้เป็นตัวแทนสภา
นักเรียนและดำเนินกิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย 

การเลือกตั้ง/ 
การประเมิน 

บัตรเลือกตั้ง/ 
แบบประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนได้เข้าร่วมเล่นกีฬาทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน 

การประเมิน แบบประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนให้ห่างจากส่ิงเสพติด การประเมิน แบบประเมิน 
 
 

6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 6.2 นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 
 6.3 นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนให้ห่างจากส่ิงเสพติด 
 

 
     ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ        
               
 
     ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 
          (ว่าท่ี ร.ต.หญิงวรรณนิมล บุญแก้ว)               
 

                           ลงช่ือ   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายอำนวย  สุวรรณชาตรี) 

            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1.กิจกรรมสภา
นักเรียน 

 ✓          ๕๐๐ นางสาววริษา 
ไชยถาวร และ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิง
วรรณนิมล  
บุญแก้ว 

2.กิจกรรมกีฬา  
 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ๑,๐๐๐ 

3.กิจกรรมต่อต้านยา
เสพติด 

 ✓          ๕๐๐ 

(นางสาวสุนิษา  ไชยถาวร)



ชื่อโครงการ  โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค

ส่วน        
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                         
สนองกลยุทธ์ สพฐ.          กลยุทธ์ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย  
                                อำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ 
                                ความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
นโยบาย สพฐ. นโยบายท่ี 6 การจัดสรรและกระจายทระพยากรให้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึง

การระดมทรัพยากรการศึกษาจากการร่วมมือทุกภาคส่วน 
แผนงาน                         การบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลา    ตลอดปีการศึกษา  2564  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฟองนภา  จันทร์แดง   
 

1. หลักการและเหตุผล 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ต้องการให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริงในลักษณะเป็นเจ้าของของสถานศึกษายึดหลักรู้รักสามัคคี 
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และ
ภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และต้ังอยู่ในความถูกต้อง เป็นธรรม ตามหลักพื้นฐานการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยยึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า โรงเรียนบ้านพรุพ้อ จึงมีความตระหนกัและเห็นความสำคัญในการพัฒนา
ระบบการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการทำกิจกรรมร่วมกันกับชุมชน อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นองค์กรท่ีสำคัญใน
การขับเคล่ือนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  

            2.1 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ท้ังหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
            2.2 เพื่อดำเนินการประชุม ผู้ปกครอง คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนอย่างน้อยภาค     
                    เรียน ละ 1 ครั้ง                   
           2.3 เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน          

3.เป้าหมาย   

          3.1 เชิงปริมาณ 
                 1. ประชุม ผู้ปกครอง คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 



                 2. ประชาชน และชุมชนท้ังภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 80 
                 3. ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรยีนกับชุมชนร้อยละ 80         
           3.2 เชิงคุณภาพ 
       โรงเรียนกับชุมชน ท้ังหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันมีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจง 

งบประมาณ จำนวน 3,000 บาท 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1. เสนอ
โครงการ 

            นางฟองนภา 
นางปทิตตา 

2. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินการ 

            ผู้อำนวยการ 

3. ประชุม
ช้ีแจง    
รายละเอียด
โครงการ 

            นางฟองนภา 
นางปทิตตา 

4.ดำเนินงาน
ตามโครงการ 

- กิจกรรม
ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา       

-  กิจกรรม
ประชุม
ผู้ปกครอง
ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง
นักเรียนใหม่- -
-กิจกรรมร่วม
ในงานพิธี งาน
ต่าง ๆ หรือ
กิจกรรมของ
ชุมชน 

           3,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

นางฟองนภา 
นางปทิตตา 
คณะครู 



5. ประเมินผล 
,สรุปผล 

            นางฟองนภา 
นางปทิตตา 

6.  รายงานผล             นางฟองนภา 
นางปทิตตา 

5. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ท้ังหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน ร้อยละ 80 

 2. ประชุม ผู้ปกครอง คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3 การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนร้อยละ 80         

. 

-สำรวจความพึงใจ 

  

-แบบสำรวจความพึงใจ 

 

 
6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             โรงเรียนกับชุมชน ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กันในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
 
 
   ลงช่ือ       ผู้เสนอโครงการ                       ลงช่ือ                 ผู้เสนอโครงการ      
       (นางฟองนภา  จันทร์แดง)                                           (นางปทิตตา  เรืองแก้ว) 
 
                                                
 
                                           ลงช่ือ                 ผู้อนุมัติโครงการ 

                               (นายอำนวย  สุวรรณชาตรี) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 
   และส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้       
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 - ๓ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 
                              และส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
นโยบาย สพฐ.  นโยบายท่ี 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและทันการ

เปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21  

แผนงาน บริหารท่ัวไป 
ระยะเวลา  ตลอดปีการศึกษา 256๔ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววัชรี ย่องสรรเจริญ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นสถาบันที่สำคัญของชุมชนในการใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ 
ของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้อยู่ในวัยเรียน(การศึกษาภาคบังคับ)สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และให้บริการด้านต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นจึงควรจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีสภาพท่ี 
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เพื่อสนองความต้องการของเด็กนักเรียนในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาตลอดจน
สร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง พร้อมท้ังบำรุงรักษาห้องเรียน การดำเนินการดังกล่าวต้อง
ใช้อุปกรณ์ ในการจัดตกแต่งห้องเรียนจำนวนมากโดยอาศัยความร่วมมือจากครูและนักเรียน 
 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อดำเนินการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนเพื่อสนับสนุน
ให้ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   
2.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อจัด ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในห้องเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ,ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ให้สะอาด สวยงาน น่าอยู่ น่าเรียน และปลอดภัย 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูและนักเรียนในการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน 
 ๒.๓ เพื่อปรับปรุง ตกแต่งห้องเรียน ส่ือการเรียนการสอนให้มีสภาพดี และพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
 ๒.๔ เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจในการเรียน 
 ๒.๕ เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.เป้าหมาย  

  3.1  เชิงปริมาณ 
   ๓.๑.๑ ห้องเรียนร้อยละ ๙๐ มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการ
บริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เยนพัฒนาเต็มศักยภาพ 



   ๓.๑.๒  ห้องเรียนร้อยละ ๘๐ มีวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ พร้อมเพื่อให้
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๓.๒.๑ ครูและนักเรียนให้ความร่วมมือในการพัฒนาห้องเรียน  
   ๓.๒.๒ ครูและนักเรียนช่วยกันบำรุงรักษาและสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้สะอาดเรียน
ร้อยสวยงามน่าอยู่และน่าเรียนตลอดเวลา 
 
๔. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
    ๔.๑ กิจกรรมท่ีสำคัญ 
  กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
 ๔.๒ ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

 

รายการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

งบประมาณ 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

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

1. ประชุมคณะครใูน
โรงเรียน 

             ผู้อำนวยการ 

๒.จัดทำโครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม 

             วัชรี 

๓. ดำเนินงานตามโครงการ 

   ๓.๑ กิจกรรมปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน 

            ๑๓,๕๐๐ 

 

วัชรี 

คณะครูทุกคน 

๔. สรุปผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

             วัชรี 

๕. จ ัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

             วัชรี 

๕. งบประมาณ 
 ๕.๑ งบประมาณ   ๑๓,๕๐๐ บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว ๑๓,๕๐๐ บาท 
 ๕.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 



 

ที ่

 

กิจกรรม 
เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ค่าตอบแทน วัสดุ ใช้สอย อ่ืนๆ ค่าตอบแทน วัสดุ ใช้สอย อ่ืนๆ 

๑ กิจกรรมปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

- ๑๓,๕๐๐ - - - - - - 

 รวม - ๑๓,๕๐๐ - - - - - - 

 

๖. การประเมินผล  
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
การบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เยนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ประเมินห้องเรียน -แบบประเมิน
ห้องเรียน 

2. ครูและนักเรียนช่วยกันบำรุงรักษาและสร้างบรรยากาศในห้องเรียน
ให้สะอาดเรียบร้อย สวยงามน่าอยู่และน่าเรียนตลอดเวลา 

การสอบถาม - แบบสำรวจความ
พึงพอใจ 

๓. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
สรุปรายงานผลการ
จัดกิจกรรมอบรม 

-แบบสรุปรายงาน
ผลการดำเนินงาน
โครงการ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันา ปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้สะอาด สวยงาน น่าอยู่ น่า
เรียน และปลอดภัย 

2. ห้องเรียนท้ังภายในและภายนอกท่ีมีความสวยงาม ร่มรื่น เหมาะแก่การเรียนรู้และประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

3. นักเรียนมีความกระตือรือรน้ สนใจในการเรียนมากขึ้น 
 
               

ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
                                          (นางสาววัชรี  ย่องสรรเจริญ) 

 
 
 

              ลงช่ือ                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายอำนวย  สุวรรณชาตรี) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 

 



ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วน        
                      สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน      มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สนองกลยุทธ์สพฐ.      ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
นโยบาย สพฐ. นโยบายท่ี 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการ

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระคล่องตัว การกระจายอำนาจการ

บริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 

แผนงาน        บริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลา  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖4  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวบุษรา ช่อมณี และ นางสาวนาซูรา เก็มเบ็ญหมาด 

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

๑. หลักการและเหตุผล 

การจัดสภาพแวดล้อมของอาคารสถานท่ี บรรยากาศ และส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน เป็นองค์ประกอย
สำคัญเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ
จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสม สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีคุณภาพ และบริหารจัดการ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน   
 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านอาคารเรียน ห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ควรได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ีอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อมท่ีดี เพื่อใช้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ให้ได้ประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด อีกทั้งยังเตรียมสถานท่ีให้ได้รับการดูแลให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 
เน ื ่องจากสภาพแวดล้อมท่ีด ี  ม ีผลต ่อค ุณภาพการจ ัดการเร ียนการสอน การพ ัฒนาการทางด ้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงามน่าอยู่ 
 ๒.๒ เพื่อให้ส่ิงปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์และส่ิงของเครื่องใช้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
 ๒.๓ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างคุ้มค่า 
 ๒.๔ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้ระดับคุณภาพ
การศึกษาสูงขึ้น 
 ๒.๕ เพื่อส่งเสริมการมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
 
 

 
 



๓. เป้าหมาย  
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        ๓.๑.๑ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้รับการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้มี
ความพร้อมต่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมสวยงามน่าอยู่ 
        ๓.๑.๒ ครูและนักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและ 
 รักษาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
  
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       ๓.๒.๑ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของโรงเรียน สะอาด ร่มรื ่น สวยงาม น่าอยู ่ และเกิด
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

๔. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
    งบประมาณ  40,๐๐๐  บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

 

งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

๑.วางแผนกิจกรรม ✓           - บุษรา, นาซูรา 

๒.เสนอโครงการ ✓           - บุษรา, นาซูรา 

๓.ประชุม
ปรึกษาหารือ
ดำเนินการ 

✓ 
          - ครูทุกคน 

๔.ดำเนินโครงการ 
๔.๑ กิจกรรม Big 
Cleaning Day 
4.2 กิจกรรม 5ส 
๔.3 กิจกรรมทำความ
สะอาดเขตรับผิดชอบ 
๔.4 ซ่อมแซม
อุปกรณ์/เครื่อง
คอมพิวเตอร์       

 
 
✓ 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
 

 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
 

 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
 

 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
 

 
 
✓ 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
 

 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
 

 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
 

 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
 

 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
 

 
 

7,๐๐๐ 
2,๐๐๐ 

 

1,๐๐๐ 

 
 
 

30,๐๐๐ 

 
 

ครูทุกคน 
ครูทุกคน 

 

ครูทุกคน 
 

 
สพัุตรา  

๕.ประเมินผลโครงการ      ✓     ✓  บุษรา, นาซูรา 

๖.สรุปผลโครงการ           ✓  บุษรา, นาซูรา 

รวมเงิน            40,๐๐๐    

 

 

 



๕. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ร้อยละของสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปของโรงเรียนสะอาดและ
มีการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน  

การประเมิน แบบประเมิน/การสังเกต 

ร้อยละของครูและนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการรักษา
ความสะอาดและร่วมกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

การประเมิน แบบประเมิน/แบบ
สำรวจ/การสังเกต 

ร ้อยละของอุปกรณ์และเคร ื ่องคอมพิวเตอร ์ได ้ร ับการ
ซ่อมแซมพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

การประเมิน แบบประเมิน/การสังเกต 

 
 
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๖.๑ ได้ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงามน่าอยู่ 
 ๖.๒ ส่ิงปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์และส่ิงของเครื่องใช้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
 ๖.๓ มีการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 
 ๖.๔ มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้ระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 
 ๖.๕ ครูและนักเรียนมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
 

 
  

ลงช่ือ                                ผู้เสนอโครงการ        
                                                                     (นางสาวบุษรา ช่อมณี) 
                                                                              ตำแหน่ง ครู               
         
           ลงช่ือ                                ผู้เสนอโครงการ        
                                                                 (นางสาวนาซูรา เก็มเบ็ญหมาด) 
                                                                        ตำแหน่ง ครู    
 
 

                                           ลงช่ือ                                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายอำนวย  สุวรรณชาตรี) 

                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
 
        
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารงานบุคคล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่   1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพครู 
        

                     สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบาย สพฐ.  นโยบายท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ให้มีสมถรรถนะทางภาษาดิจิทัล 

แผนงาน การบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา  2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิรภัสสร์  เกนุ้ย 

1. หลักการและเหตุผล 
 การขับเคล่ือนและพัฒนาโรงเรียนปัจจัยท่ีสำคัญท่ีสุด คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งคุณภาพ 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็น          
อย่างมาก      การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา   เป็นภารกิจท่ีสำคัญ    ท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา
ขับเคลื่อนไปได้อย่างคล่องตัว  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  9 ได้ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาคนเป็นหลัก     ถือว่าการพัฒนาคน คือการพัฒนาชาติท่ียั่งยืน  สถานศึกษาส่วนใหญ่จึงมองเห็นว่า
การพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น  จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนก่อนเป็นอันดับแรก   
ดังนั้น   กระบวนในการฝึกอบรม   การส่งเสริมสนับสนุนให้มีความก้าวหน้า   กระบวนการเพิ่มพูนความรู้และ
ศักยภาพให้บุคลากร  มีการพัฒนาตนเอง  ถือเป็นกระบวนการอันดับต้น ๆ   ของการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ  ด้วยสาระความสำคัญดังกล่าวข้างต้น  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพครู
และบุคลากร ขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
๒.  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการประชุม  อบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน  

3.เป้าหมาย  
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

5.1.1  ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาก้าวหน้าทางวิชาชีพ โดยการประชุม  
อบรม  สัมมนา   ศึกษาดูงาน  
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 5.๒.๑ ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ความสามารถ   ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



 
 
๔. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
   งบประมาณ    20,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ 

1.วางแผนกิจกรรม             ครูศิรภัสสร์ 
2.เสนอโครงการ             ครูศิรภัสสร์ 
3. ประชุม
คณะทำงาน 

            ครูศิรภัสสร์ 

4.ดำเนินโครงการ 
4.1 กิจกรรม
ประชุม อบรม และ
สัมมนา 
4.2 กิจกรรมศึกษา
ดูงาน 
4.3.กิจกรรม
พัฒนาครูโดยการ
อบรมออนไลน ์
4.4.กิจกรรมนิเทศ
และติดตาม 
4.5.กิจกรรม
ส่งเสริม
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
4.6 6.กิจกรรม
สร้างขวัญกำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 
 

           500 คณะครู 

5.ประเมินผล
โครงการ 

           500 ครูศิรภัสสร์ 
 

6.สรุปผลโครงการ             ครูศิรภัสสร์ 
 



6. การประเมินผล  

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

 ร้อยละของบุคลากรเข้าประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                           การเข้าร่วมประชุม รายงานการประชุม 
ร้อยละของบุคลากรเข้ารับการ
อบรม   

การเข้าร่วมอบรม   รายงานการอบรม   

ร้อยละของบุคลากรเข้ารับการ 
สัมมนา    ศึกษาดูงาน 

การ สัมมนา    ศึกษาดูงาน รายงานการสัมมนา    ศึกษาดู
งาน 

 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
๒.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการประชุม  อบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน  

 
 

 
ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ        
      ( นางสาวศิรภัสสร์  เกนุ้ย)              
         
 
              
 

                          ลงช่ือ   ผู้อนุมัติโครงการ 
                            (นายอำนวย  สุวรรณชาตรี) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
 
 

 
ภาคผนวก

 
 
 
 
 



การให้ความเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.  ๒๕64  

โรงเรียนบ้านพรุพอ้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 
 
 
              ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านพรุพอ้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลาเขต ๒  ครั้งท่ี    4 / ๒๕64     เมื่อวันท่ี   6   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕64  ได้
พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕64 ของโรงเรียนบ้านพรุพ้อแล้ว มีมติ 

๑) เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
๑.๑ โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ  
จำนวน  12   โครงการ   งบประมาณ  180,000.00   บาท   
๑.๒  โครงการ/กิจกรรม  ด้านบริหารจัดการท่ัวไป  
จำนวน  5   โครงการ    งบประมาณ  66,500  บาท      
๑.๓  โครงการ/กิจกรรม ด้านบริหารบุคคล  
จำนวน  1  โครงการ   งบประมาณ  20,000  บาท            
๑.๔  โครงการ/กิจกรรมด้านการบริหารงานงบประมาณ 
 จำนวน  1   โครงการ    งบประมาณ   50,000  บาท 
 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน  316,500     บาท 
 

๒) เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา  พ.ศ.๒๕64   ได้ 
 

   (ลงช่ือ)    
                (นายชิราวุธ  คงทอง) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดทำ 
 

 คณะทำงาน 

 ๑. นายอำนวย สุวรรณชาตรี   ประธานกรรมการ 
        2.  นางฟองนภา   จันทร์แดง    กรรมการ 
 3. นางสาวบุญยา รัตนมณี    กรรมการ 
 4. นางสาวนาซูรา เก็มเบ็ญหมาด   กรรมการ 
 5. นางสาววัชรี  ย่องสรรเจริญ   กรรมการ 
 6. ว่าท่ีร.ต.หญิงวรรณวิมล บุญแก้ว   กรรมการ 
 7. นางสาวบุษรา ช่อมณี    กรรมการ 
 8. นางสาวไซตน สะมะแอ    กรรมการ 
 9. นางสาวฮาซามี   สาแม    กรรมการ 
 10.นางสาวสุพัตรา   แกล้วทนงค์    กรรมการ 
 11. นางสาวปาริตา สัจจากุล    กรรมการ 
 12. นางสาวลัดดา แก้วหนู    กรรมการ 
 13. นางปทิตตา เรืองแก้ว    กรรมการ 
 14.  นางสาวศิรภัสสร์  เกนุ้ย              กรรมการและเลขานุการ          

   วิเคราะห์ /สังเคราะห์ / จัดทำ เอกสาร  รปูเล่ม 

๑. นางฟองนภา  จันทร์แดง 
๒. นางสาววัชรี  ย่องสรรเจริญ 
๓. นางสาวศิรภัสสร์   เกนุ้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำส่ังโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 
----------------------------------- 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒ ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดท่ี ๖  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนั้นเพื่อให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนบ้านพรุพ้อ  จึงได้มีการ
วางแผนการจัดการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563   โดยมีการระดมความคิดเห็น
เสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    เพื่อรวมดำเนินการ
วางแผนการจัดการศึกษา  จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 

 

 ๑. นายอำนวย สุวรรณชาตรี   ประธานกรรมการ 
        2.  นางฟองนภา   จันทร์แดง    กรรมการ 
 3. นางสาวบุญยา รัตนมณี    กรรมการ 
 4. นางสาวนาซูรา เก็มเบ็ญหมาด   กรรมการ 
 5. นางสาววัชรี  ย่องสรรเจริญ   กรรมการ 
 6. ว่าท่ีร.ต.หญิงวรรณวิมล บุญแก้ว   กรรมการ 
 7. นางสาวบุษรา ช่อมณี    กรรมการ 
 8. นางสาวไซตน สะมะแอ    กรรมการ 
 9. นางสาวฮาซามี   สาแม    กรรมการ 
 10.นางสาวสุพัตรา   แกล้วทนงค์    กรรมการ 
 11. นางสาวปาริตา สัจจากุล    กรรมการ 
 12. นางสาวลัดดา แก้วหนู    กรรมการ 
 13. นางปทิตตา เรืองแก้ว    กรรมการ 
 14.  นางสาวศิรภัสสร์  เกนุ้ย              กรรมการและเลขานุการ         

   
ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีได้มอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  

  

 
 
 
 

 (นายอำนวย  สุวรรณชาตรี) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านพรพุ้อ 
 

 

ที ่15 / 2564

สั่ง ณ วันที ่30  พฤษภาคม 2564



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




