
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการก ากับ ติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบา้นพรุใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

1. ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  
ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบ
การศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560) 
และหลักสูตร
ท้องถิ่น  
ให้สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

1. หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560) และหลักสูตร
ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทักษะ 
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  

 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 

 

5,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความ
สอดคล้องหลักสูตร มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2560) และหลักสูตรท้องถิ่น ให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
สร้างเครื่องมือประเมินการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 
3. ประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาสถานศึกษา 

 

 
 
 
 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

   

 

  

 
 

 
 

 

  4. ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
5. ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตร 
6. ติดตามการใช้หลักสูตร 
7. รายงานผลการใช้หลักสูตร 

 

2. พัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
1 - 6 ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
 

ร้อยละ 
70 
 

5,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมวางแผน/แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ออกแบบกิจกรรม 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 
4. ติดตามการด าเนินงาน  
5. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
จัดกิจกรรม 

 

3. พัฒนาการอ่าน
และการเขียน 

1. นักเรียนมีทักษะด้านการอ่าน 
และการเขียนอยู่ในเกณฑ์ดี 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
80 
 

2,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมวางแผน/แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดท าแผนพัฒนาและออกแบบ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการอ่านและ
การเขียน 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 

 

 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

   

 

   4. ติดตามการด าเนินงาน  
5. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
จัดกิจกรรม 

 

4. ตรียมความพร้อม
นักเรียนก่อนการ
ทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) และ (NT) 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับ
การเตรียมความพร้อมก่อนการ
ทดสอบระดับชาต ิ

ร้อยละ 
100 

 

2,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมวิเคราะห์ผลการทดสอบ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
2. จัดท าแผนพัฒนาและออกแบบ
กิจกรรมการทดสอบระดับชาต ิ
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 
4. ติดตามการด าเนินงาน  
5. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
จัดกิจกรรม 

 

5, พัฒนาการ
สร้าง/ใช้
นวัตกรรมเพื่อ
น ามาใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน และ
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 

1. ครูสร้าง/ใช้นวัตกรรม 
เพ่ือน ามาใช้ในการยกระดับคุณภาพ 
ของผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ระดับประถมศึกษา  

 

ร้อยละ 
80 
 

12,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมวเิคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา 
2. ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเอง  
(ID PLAN)  
3. เข้ารับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 
 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

   

 

   4. น าความรู้ และประสบการณ์จาก
การพัฒนามาใช้ในการสร้าง
นวัตกรรม หรือเลือกใช้นวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้
อย่างเหมาะสม  
5. ติดตามการด าเนินงาน 

 

6. เตรียมความ
พร้อม พัฒนา
ความสามารถ
พิเศษ มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

1. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ได้รับการฝึกฝนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถพิเศษ และมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

ร้อยละ 
80 
 

2,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมวางแผน/แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดท าแผนพัฒนาและออกแบบ
กิจกรรมการ 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 
4. ติดตามการด าเนินงาน  
5. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
จัดกิจกรรม 

 

 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

7. นิเทศภายในโดย
ใช้รูปแบบ 
coaching 

 1. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศด้วย
แบบ coaching  ตลอดปี
การศึกษา 

 

ร้อยละ 
100 

 

1,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมวางแผน/แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการนิเทศ 
2. ประชุมชี้แจงรูปแบบการด าการ
นิเทศแบบ coaching/จัดท าคู่มือ
การนิเทศ 
3. วางแผนการด าเนินกิจกรรมการ
นิเทศ/จัดท าปฏิทินการนิเทศ 
4. ด าเนินการนิเทศตามแผน 
5. ติดตามการด าเนินงาน 
6. รายงานสรุปผลการนิเทศ
ติดตาม 

 

8. พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 

1. นักเรียนใช้ห้องสมุด และห้อง
วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 
100 

 

40,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ส ารวจพื้นที่และห้องพิเศษต่าง ๆ 
2. ประชุมวางแผนปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง
พื้นที่ เพื่อให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 
3. จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 
4. จัดท าทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา 
5. ด าเนินการตามแผน 
8.6 รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

9. การจัด
ประสบการณ์ตาม
หลักสูตร 

 1. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้าน 
พรุใหญ่ มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
อยู่ในระดับดี  

2. เด็กปฐมวยัโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  

 

ร้อยละ 
90 
 

ร้อยละ 
100 

10,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ชี้แจงแนวทางการจัดประสบการณ์
ตามหลักสูตร 
2. ติดตามการด าเนินงาน/นิเทศ/
เยี่ยมชั้นเรียน 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดู
งาน 
4. รายงานผลการจัดประสบการณ์
แต่ละระดับชั้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
5. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

10. บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

1. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้าน 
พรุใหญ่ มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
อยู่ในระดับดี  

2. เด็กปฐมวยัโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  

 

ร้อยละ 
90 
 

ร้อยละ 
100 

15,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องชี้แจง
แนวทางการจัดประสบการณ์ตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2. ก าหนดปฏิทินสัปดาห์บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
3. ติดตามการด าเนินงาน 
4. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

11. เด็กปฐมวัยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

 1. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้าน 
พรุใหญ่ มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
อยู่ในระดับดี  

2. เด็กปฐมวยัโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  

 

ร้อยละ 
90 
 

ร้อยละ 
100 

10,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องชี้แจง
แนวทางการจัดประสบการณ์เพ่ือมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 
2. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
3. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะตาม
ความสามารถ และความถนัด 
4. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

12. แลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ศึกษาดูงาน 

1. ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านพรุใหญ่
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัด
ประสบการณ์ อย่างน้อยปี
การศึกษาละไม่น้อยกว่า 20 
ชั่วโมง  

ร้อยละ 
100 

13,500 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ศึกษาดูงาน 
4. รายงานผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ศึกษาดูงาน 
5. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

13. สร้างสนามเด็ก
เล่น “เล่นตามรอย
พระยุคลบาท” 

 1. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้าน 
พรุใหญ่ มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  
อยู่ในระดับดี  

2. เด็กปฐมวยัโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  

 

ร้อยละ 
90 
 

ร้อยละ 
100 

279,132 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2. วางแผนการด าเนินงานการ
ระดมทรัพยากร 
3. จัดกิจกรรมเพ่ือระดมทรัพยากร  
4. ศึกษาดูงานสนามเด็กเล่นต้นแบบ 
“เล่นตามรอยพระยุคลบาท” 
5. วางแผนการด าเนินการสร้าง
สนามเด็กเล่น 
6. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

14. กิจกรรมบัณฑิต
น้อย 

1. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้าน 
พรุใหญ่ มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  
อยู่ในระดับดี  

2. เด็กปฐมวยัโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  

ร้อยละ 
90 
 

ร้อยละ 
100 

10,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม 
3. จัดกิจกรรมตามแผน 
4. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

15. ศึกษารูปแบบ
และแนวทางการ
ด าเนินงานตาม
นโยบาย 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม 

ร้อยละ 
100 

 
 

1,172 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
ผู้เกี่ยวข้อง  
2. ศึกษารูปแบบและแนวทางการ
ด าเนินงาน  
3. จัดท าคู่มือการด าเนินงานของ
สถานศึกษาก าหนดผู้รบัผิดชอบงาน  
4. สรุปผลงานในรอบ
ปีงบประมาณและเสนอแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข 

 

16. สนับสนุนค่า
หนังสือเรียน 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม 
2. โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ด าเนินงาน 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมากขึ้นไป 

ร้อยละ 
100 

 
 

อยู่ใน
ระดับ

คุณภาพดี
มากขึ้นไป 

66,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
ผู้เกี่ยวข้อง 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 
3. คณะกรรมการประชุมคัดเลือก
หนังสือ 
4. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
5. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

15. สนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน 
และเครื่องแบบ
นักเรียน 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม 
2. โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ด าเนินงาน 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมากขึ้นไป 

ร้อยละ 
100 

 
 

79,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
ผู้เกี่ยวข้อง 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 
3. ด าเนินการตามแผนงา 
4. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

16. สนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม 
2. โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ด าเนินงาน 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมากขึ้นไป 

ร้อยละ 
100 

 
 

อยู่ใน
ระดับ

คุณภาพดี
มากขึ้นไป 

126,579.85 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
ผู้เกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน 
4. รายงานสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

17. ศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญก าลังใจ ความ
สามัคคี และความรักต่อองค์กร  
2. ข้าราชการครูและบุคลากรได้
ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง 
ๆ เพื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ อย่างน้อยละปีละ 1 
ครั้ง  

ร้อยละ 
100 

 
 

ร้อยละ 
100 

3,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมชี้แจงและหาข้อสรุป
ประเด็นที่ต้องการศึกษา และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบกิจกรรม 
1.3 ก าหนดรูปแบบการศึกษาดู
งาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1.4 ด าเนินการตามแผน 
1.5 รายงานและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 

18. พัฒนาทักษะ
ด้านการใช้
เทคโนโลยี การผลิต
สื่อและนวัตกรรม 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนา
ด้านการใช้เทคโนโลยี  

ร้อยละ 
100 

 
 

1,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบกิจกรรม 
2. วางแผน/ก าหนดรูปแบบในการ
พัฒนา 
3. ด าเนินการตามแผน 
4. น าสื่อ นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. รายงานและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

19. ส่งเสริมและ
สนับสนุนข้าราชการ
ครูให้มีวิทยฐานะที่
สูงขึ้น 

1. ข้าราชการครูได้รับการพัฒนา
ตนเองตามหลักสูตรที่ครุสภารับรอง
ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา  
2. ข้าราชการครูยื่นประเมินเพ่ือขอมี
วิทยฐานะที่สูงขึ้น  

ร้อยละ 
100 

 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 

6,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบกิจกรรม 
2. วางแผน/ก าหนดรูปแบบในการ
พัฒนา 
3. ด าเนินการตามแผน 
4. น าสื่อ นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. รายงานและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 

20. วางแผนการ
ก าหนดอัตราก าลัง
ครู/สร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

1. สถานศึกษามีจ านวนครู 
ตามเกณฑ์ และเพียงพอต่อ 
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  

ร้อยละ 
100 

 
 

170,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบกิจกรรม 
2. วางแผน/ก าหนดรูปแบบในการ
พัฒนา 
3. ด าเนินการตามแผน 
4. รายงานผล 

 

 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

21. การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

1. สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ  

ระดับ
คุณภาพดี

ขึ้นไป 
 
 
 

2,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
ผู้เกี่ยวข้อง  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการรับผิดชอบ  
3. จัดท าคู่มือการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
4. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
5. โรงเรียนประเมินตนเองตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษา 
6. จัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 

 

22. การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

1. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามหลักการ
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับ
คุณภาพดี

ขึ้นไป 
 
 

1,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
ผู้เกี่ยวข้อง 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 
3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ภายนอก 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

    
 
 

  4. พิจารณาโครงการที่จะบรรจุ 
ในแผน 
5. มอบหมายผู้รับผิดชอบ
โครงการ/เสนอโครงการ 
6. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
เป็นรูปเล่ม 

 

23. การพัฒนา
ระบบการ
บริหารงาน 4 ฝ่าย 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  มีความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ร้อยละ 90  
 

1,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
ผู้เกี่ยวข้อง 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 
3. จัดท าคู่มือการบริหารงาน  
4 ฝ่าย 
4. ด าเนินงานตามแผนงาน 
5. ติดตามการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

24. พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 

1. สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล และระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ
คุณภาพดี

ขึ้นไป 
 
 
 

5,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
ผู้เกี่ยวข้อง 
2. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
3. เชิญวิทยากร 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่
บุคลากรในสถานศึกษา 
5. น าผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
มาใช้ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของแต่ละฝ่าย 

 

25. ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อยละ 100  มี
ความรู้ ความเข้าใจ หลักการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 
100   

 

1,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. เตรียมวาระการประชุม 
2. เชิญประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. ประชุมตามระเบียบวาระ 
4. รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

26. ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

1. นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุ
ใหญ่ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ก าหนด  

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

 
 

1,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ผู้เกีย่วข้อง  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
รับผิดชอบ  
3. สภานักเรยีนก าหนดปฏิทินกิจกรรม  
4. คณะกรรมการสภานักเรยีนด าการ
ตามนโยบาย 
5. ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ 
6. สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และ
เสนอแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 

 

27. โรงเรียน
ธนาคาร 

1. นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุ
ใหญ่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
เรียน และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  

ร้อยละ 
80 
 

1,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
ผู้เกี่ยวข้อง 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 
3. ติดต่อ/ประสานงานกับธนาคาร 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการให้
นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานโรงเรียนธนาคารเมื่อสิ้น
ปีการศึกษา 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

28. เสริมสร้าง
คุณธรรม 

1. นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุ
ใหญ่ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ก าหนด  

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

 
 

3,500 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
ผู้เกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดปฏิทินจัดกิจกรรม 
3. คุณธรรมสุดสัปดาห์ 
4. ค่ายคุณธรรม 
5. รายงานสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 

29. ค่านิยมไทย 1. นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุ
ใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
ประเพณีท้องถิ่น ร่วมกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ  

ร้อยละ 
90 
 

1,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
ผู้เกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดปฏิทินวันส าคัญ และ
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่
นักเรียนควรรู้ 
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน 
4. รายงานสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 

 

 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

30. เสริมทักษะ ฝึก
อาชีพ (ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้) 

1. นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุ
ใหญ่ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ก าหนด  

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

 
 

1,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
ผู้เกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดปฏิทินจัดกิจกรรม 
3. คุณธรรมสุดสัปดาห์ 
4. ค่ายคุณธรรม 
5. รายงานสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 

31. ค่านิยมไทย 1. นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุ
ใหญ ่ตระหนักรู้ เข้าใจ และน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
2. นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุ
ใหญ ่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  
 
 

ร้อยละ 
80 
 
 
 
 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

 
 

1,500 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดปฏิทินการด าเนิน
กิจกรรมเสริมทักษะ ฝึกอาชีพ 
3. ด าเนินงานตามแผนงาน 
4. รายงานสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

32. บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. บุคลากรของโรงเรียนบ้าน 
พรุใหญ่ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล  

ร้อยละ 
100 

 

1,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมชี้แจงแผนการด าเนินงาน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
2. ก าหนดปฏิทินการติดตามงาน 
3. ด าเนินการตามแผนงาน 
4. รายงานการใช้งบประมาณตาม
โครงการ 
5. รายงานสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 

33. เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

4. ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน
และน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 

2,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ผู้เกีย่วข้อง  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
รับผิดชอบ  
3. ก าหนดปฏิทินเยี่ยมบ้านนักเรียน 
4. จัดท าเอกสารเยี่ยมบ้านนักเรยีน 
5. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
6. รายงานข้อมูลการเยี่ยมบ้านเปน็ราย
ช้ัน 
7. สรุปและรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมในภาพรวม เพื่อจดัท าเปน็
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

34. คัดกรอง
นักเรียน 

1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียน 

อยู่ใน
ระดับดี 
ขึ้นไป 

1,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
ผู้เกี่ยวข้อง  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการรับผิดชอบ  
3. จัดท าเอกสารแบบคัดกรอง 
4. ครูประจ าชั้นคัดกรองนักเรียน/
บันทึกผล 
5. รายงานผลการคัดกรองเป็น 
รายชั้น 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมในภาพรวม เพื่อจัดท า
เป็นข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
7. ส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหา 

 

 

 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

35. ประชุม
ผู้ปกครอง 

1. สถานศึกษาได้จัดประชุม
ผู้ปกครองเพ่ือสร้างโอกาส
เสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี ความร่วมมือ
ระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการ
ป้องกันแก้ไขและพัฒนานักเรียน 

ร้อยละ 
90 
 

1,500 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
ผู้เกี่ยวข้อง  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการรับผิดชอบ  
3. จัดท าเอกสารเชิญประชุม 
4. ตามเนินการตามแผนงาน 
5. สรุปและรายงานผลการประชุม
ผู้ปกครอง 

 

36. กิจกรรมการ
แนะแนว 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เข้าเรียนต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อ 

ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 
100 

1,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ผู้เกี่ยว 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการรับผิดชอบ  
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน 
4.. สรุปและรายงานผลการประชุม
ผู้ปกครองข้อง 

 

 

 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

37. กิจกรรมการรับ
นักเรียน 

1. ประชากรวัยเรียน ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค 

ร้อยละ 
100 

 

1,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
ผู้เกี่ยวข้อง  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ  
3. ส ารวจส ามะโนประชากร
นักเรียน 
4. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
5. ด าเนินการรับนักเรียน 
6. สรุปและรายงานผลการประชุม
ผู้ปกครอง 

 

38. สร้างวินัยใน
การทิ้งขยะ 

1. นักเรียนของโรงเรียนบ้าน 
พรุใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างวินัย
ในการทิ้งขยะ 
2. ข้าราชการครูบุคลากรทาง
การศึกษา และนักเรียนโรงเรียน
บ้านพรุใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถจัดการกับขยะได้
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 

80 

1,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมวางแผนรูปแบบการ
ด าเนินกิจกรรม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรม 
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน 
4. ติดตามการด าเนินงานเป็น
ระยะ 
5. สรุปและรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

39. นักจัดการขยะ 1. นักเรียนของโรงเรียนบ้าน 
พรุใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างวินัย
ในการทิ้งขยะ 
2. ข้าราชการครูบุคลากรทาง
การศึกษา และนักเรียนโรงเรียน
บ้านพรุใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถจัดการกับขยะได้
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 

80 

2,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมวางแผนรูปแบบการ
ด าเนินกิจกรรม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรม 
3. เชิญวิทยากรให้ความรู้ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน 
4. ติดตามการด าเนินงานเป็น
ระยะ 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 

40. สวน
พฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
ใช้แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ 

2. ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
80 

3,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมวางแผนรูปแบบการ
ด าเนินกิจกรรม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิ
กิจกรรม 
3. ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร ์
4. ด าเนนิกิจกรรมตามแผนงาน 
5. ติดตามการด าเนนิงานเป็นระยะ 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนนิ
กิจกรรม 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

41. อาหารกลางวัน 
(อาหารอ่อนหวาน) 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการอ่ิมทุกคน 

ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 

80 

622,469 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบกิจกรรม 
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงาน 
3. ประชาสัมพันธ์นโยบายของ
โรงเรียน 
4. ด าเนินการตามแผนงาน 
5. ก าหนดการติดตามงานเป็น
ระยะ 
6. รายงานและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 

42. มาตรฐานห้อง
พยาบาล 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่  
มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย 
สุขภาพใจของตนเองและคนรอบ
ข้าง และมีทักษะการปฏิบัติตนให้
ห่างไกลจากอบายมุขทั้งหลาย  

ร้อยละ 
100 

3,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. เสนอแผนงานตามโครงการ 
(จัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับท าห้อง
พยาบาล) 
2. น าเสนอและขออนุมัติ
งบประมาณจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์
ห้องพยาบาล 
3. พัฒนาและให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ประจ าห้องพยาบาล 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

   
 

  4. ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
5. จัดท าสถิติการเข้าใช้ห้อง
พยาบาลและรายงานเป็นรายเดือน 
6. รายงานและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 

43. ขยับกายบริหาร
สมอง 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่  
มีทักษะการดูแลสุขภาพกาย 
สุขภาพใจของตนเองและคนรอบ
ข้าง และมีทักษะการปฏิบัติตนให้
ห่างไกลจากอบายมุขทั้งหลาย  

ร้อยละ 
100 

1,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ก าหนดรูปแบบของกิจกรรม 
2. ชี้แจงรูปแบบการด าเนิน
กิจกรรม 
3. จัดกิจกรรมตามแผนงาน 
4. รายงานและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

44. ส่งเสริมทักษะ
ด้านกีฬา ห่างไกล
ยาเสพติด 

1. โรงเรียนมีสนามกีฬาที่มี
มาตรฐานและปลอดภัย 

2. นักเรียนของโรงเรียนบ้าน 
พรุใหญ่ ไม่ยุ่งกับยาเสพติด 

3. นักเรียนของโรงเรียนบ้านพรุ
ใหญ ่และผู้ปกครอง มีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ และสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน  

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 
 

8,000  1. ก าหนดรูปแบบของกิจกรรม 
2. ชี้แจงรูปแบบการด าเนิน
กิจกรรม 
3. ปรับปรุงสนามกีฬา 
4. จัดเตรียมอุปกรณ์กีฬา 
5. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
6. รายงานและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 

45. รู้ทันโรคภัย 
ใกล้ตัว 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่  
รู้ถึงสาเหตุการเกิดโรคและ
สามารถป้องกันโรคภัยใกล้ตัวได้ 

ร้อยละ 
100 

2,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ก าหนดรูปแบบของกิจกรรม 
2. ชี้แจงรูปแบบการด าเนิน
กิจกรรม 
3. จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ส าหรับจัด
กิจกรรม 
4. จัดกิจกรรมตามแผนงาน 
5. รายงานและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 

 

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ข้อเสนอ 

แนะ
เพ่ิมเติม 

46. ฟันสวยยิ้มใส 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุใหญ่   
มีความรู้และทักษะในการแปรงฟัน
ที่ถูกวิธี มีสุขภาพช่องปากและฟัน
ที่ดี ปลอดภัยจากโรคฟันผุ 

 

ร้อยละ 
90 

 
 

1,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ก าหนดรูปแบบของกิจกรรม 
2. ชี้แจงรูปแบบการด าเนิน
กิจกรรม 
3. จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ส าหรับจัด
กิจกรรม 
4. จัดกิจกรรมตามแผนงาน 
5. รายงานและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 

47. สถานศึกษา
ปลอดภัย 

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่มี
ความปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 
100 

4,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง 
2. ศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน
บริเวณโรงเรียน 
3. วางแผนพัฒนา/ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
นักเรียนในเรื่องของการดูแลรักษา
ความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น 
5. รายงานและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 

 

 

 



 


