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คำนำ 
 
  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำข้ึนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  
ติดตามตรวจสอบภาระงาน  4 ฝ่าย คือ  งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคลากร และ 
งานบริหารทั่วไป  ในปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วยกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา การกำหนดภาระงานได้คำนึงถึงสภาพปัจจุบัน
และปัญหาของโรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันหมายถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก   
และตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียนเป็นสำคัญ 
  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์     
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เพ่ือให้การดำเนินงานของโรงเรียนมีความชัดเจน 
ครอบคลุม และตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  โรงเรียนบ้านหลังเขา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เล่มนี้ 
จะเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ สามารถใช้ในการบริหารจัดการให้โรงเรียนบ้านหลังเขา มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
สูงสุด มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โอกาสนี้ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน   
ในการจัดทำเอกสารเล่มนี้ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 9 
กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจให้สอดคล้อง
กับนโยบายกกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
 

  วัตถุประสงค์ 
  โรงเรียนบ้านหลังเขา จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จตามภารกิจ บรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามกลยุทธ์     
ของโรงเรียนบ้านหลังเขา 
  ในการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้จัดประชุม
คณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และครั้งที่ 2     
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา    
โรงเรียนบ้านหลังเขาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหลังเขา เพ่ือวิเคราะห์ SWOT กำหนด
วิสัยทัศน์ค่านิยมองค์กร พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายจนแล้วเสร็จ ได้รับความเห็นชอบ    
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านหลังเขา ทั้งนี้ กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหลังเขา ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย          
จึงถือได้ว่าแผนฉบับนี้ เป็นแผนที่เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน และมีความสอดคล้อง
รองรับกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
  การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนบ้านหลังเขา มีผลผลิต
จำนวน 31 โครงการ และมีผลลัพธ์ตามหลักสูตรและเป้าหมายที่กำหนด เพ่ือให้นักเรียน เก่ง ดี มีสุข 
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ส่วนที่ 1 
     บทนำ 
 
1.  ความเป็นมาของสถานศึกษา 
 
  โรงเรียนบ้านหลังเขา ตั้งอยู่ที่บ้านเลขท่ี 326 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ   จังหวัดตรัง 
ปลูกสร้างเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 โดยนายมนัส  กาลสุวรรณ บริจาคเงินส่วนตัว  จำนวน  4,600 บาท 
และได้รับเงินบริจาคสมทบจาก นายดำ  ศรีจันทร์ทอง กำนันตำบลเขาวิเศษ, นายแจ้ง ทิพเศษ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
และนายหนู  มากนคร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  เป็นเงิน 900 บาท รวมเงินบริจาคทั้งสิ้น  5,500 บาท โดยสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 1 หลัง สร้างเสร็จเมื่อวันที่  20 มิถุนายน         
พ.ศ. 2493 

โรงเรียนได้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2493 โดยนายอุทิศ  ปิยะกาญจน์ 
ศึกษาธิการอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด มีครูผู้สอน 1 คน คือ นายมนัส กาลสุวรรณ นักเรียน 
จำนวน 70 คน มีชั้นเรียน 2 ชั้น คือ ชั้นเด็กเล็กและประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อมาอีก 3 ปี ทางราชการได้บรรจุแต่งตั้ง 
นายประจวบ  จันทร์แย้ม มาเป็นครู รวมมีครู 2 คน 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 อาคารเรียนชั่วคราวเกิดชำรุด จึงได้ย้ายสถานที่เรียน       
ไปเรียนที่บ้าน นายมนัส  กาลสุวรรณ เป็นเวลา 1 ปี 1 เดือน 11 วัน ต่อมา นายมนัส กาลสุวรรณ, นายแจ้ง      
ทิพเศษ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และผู้ปกครองนักเรียนได้สละเงิน และแรงงานปลูกสร้างอาคารเรียน ขนาดกว้าง        
7 เมตร ยาว 15 เมตร คิดเป็นเงินประมาณ 10,900 บาท 

 
พ.ศ. 2513  ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก. ขนาด 5 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  

งบประมาณ 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาท) 
พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก. ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง 

งบประมาณ 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาท) 
พ.ศ. 2520  ได้รับงบประมาณปลูกสร้างโรงฝึกงาน แบบ อก.ตร.ขนาด พ้ืนที่ 120 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง 

งบประมาณ 41,000 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันบาท) 
พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก. ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  

งบประมาณ 378,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาท) 
พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอล แบบ สปช. จำนวน 1 สนาม  
 งบประมาณ 61,000 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันบาท) 
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พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง 
งบประมาณ 866,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นหกพันบาท)  

 
พ.ศ. 2541  ได้รับงบประมาณปลูกสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 สนาม  
 งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) 
พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 ขนาด 5 ห้องเรียน  
 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 1,295,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) 
พ.ศ. 2554   ได้รับงบประมาณปลุกสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง 
  งบประมาณ 3,5000,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาท) 
 
ที่ดินโรงเรียนบ้านหลังเขา 

           ที่ดินของโรงเรียนบ้านหลังเขาเป็นที่ราชพัสดุ  จำนวน 2 แปลง คือ 
1. ที่ดินแปลงที่ 1 ตง.16 มีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา  ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงชุมชนในโรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มสาระงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
2. ที่ดินแปลงที่ 2 ตง.17 มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา ใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้าน

หลังเขา 
 

2. พื้นที่บริการ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

6 บ้านหลังเขา  ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ 
9 บ้านไสแตง ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ 
12 บ้านบางแป้น  ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ 
21 บ้านหลังควน  ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ 
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3.  อาคารเรียนอาคารประกอบ 

ที ่ รายการ จำนวน ประโยชน์ใช้สอย 
สภาพอาคาร/
สิ่งก่อสร้าง 

1 อาคารเรยีนหลังที่ 1 แบบ ป.1ก 5  ห้อง -  ห้องเรียน  5  ห้อง พอใช้ 
2 อาคารเรยีนหลังที่ 2 แบบ ป.1ก 4  ห้อง -  ห้องเรียน  3  ห้อง 

-  ห้องพิเศษ  1  ห้อง 
พอใช้ 

3 อาคารเรยีนหลังที่ 3 แบบ ป.1ก 4  ห้อง -  ห้องเรียน  1  ห้อง 
-  ห้องพิเศษ  3  ห้อง 

พอใช้ 

4 อาคารเรยีนหลังที่ 4 แบบ สปช. 102/26 4  ห้อง -  ห้องพิเศษ  4  ห้อง พอใช้ 
5 อาคารเรยีนหลังที่ 5แบบ สปช. 102/26 5  ห้อง -  ห้องเรียน  5  ห้อง ด ี
6 อาคารอเนกประสงค ์ 1  หลัง โรงอาหาร/โรงฝึกงาน พอใช้ 
7 ส้วม แบบ สปช. 601/26 หลังที่ 1 4  ห้อง/ที่ ห้องส้วม ควรรื้อถอน 
8 ส้วม แบบ สปช. 601/26 หลังที่ 2 4  ห้อง/ที่ ห้องส้วม พอใช้ 
9 ส้วม แบบ สปช. 601/26 หลังที่ 3 4  ห้อง/ที่ ห้องส้วม พอใช้ 
10 สนามเด็กเล่น 1  สนาม กิจกรรมการเรียนการสอน ควรรื้อถอน 
11 สนามกีฬาวอลเลย์บอล ขนาด 13 x 22  เมตร 2  สนาม กิจกรรมการเรียนการสอน ด ี
12 ลานกีฬาอเนกประสงค ์ 1  สนาม กิจกรรมการเรียนการสอน ด ี
13 รั้วคอนกรีต ยาว  248  เมตร - รักษาความปลอดภัย ด ี
14 ถนนคอนกรีต  ยาว 150  เมตร - การสญัจร ด ี
15 ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ. 30 (ความจุเฉลีย่ 150 ลบ.ม.) 1 ถัง ใช้เก็บน้ำดื่มน้ำใช้ ควรรื้อถอน 
16 โรงจอดรถ ขนาด 5 x 35 เมตร 1หลัง จอดรถ ด ี
17 อาคารเรยีนหลังที่ 6 แบบ 105/29 

(ปรับปรุง 2 ช้ัน 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) 
1 หลัง - ห้อง ICT 

- ห้องวิทยาศาสตร ์
ดีมาก 

18 อาคารห้องสมดุเฉลิมพระเกียรต ิ 1 หลัง - ห้องสมุด ดีมาก 
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แผนผังโรงเรียนบ้านหลังเขา 
 
    ถนนสาย  นาวง  -  ต้นชด 
          16 
เ        เหนือ                       
               4                 
                   
                 13     
                                                                     14                  
 
                                               
                   
               3                      15  
                 12                       12           
 
        10                                   
 
  18    2   1 
   
    6               
   19             9                        17 

             20      7        5                                  8     
            6              
                   11            
หมายเหตุ 
  1.  อาคารเรียน 1  2.  อาคารเรียน 2  3.  สำนักงานและห้องประชุม 
  4.  อาคารเรียน 4  5.  โรงฝึกงาน  6.  ส้วม 
  7.  แปลงผักกางมุ้ง  8.  อาคารเรียน 5  9.  บ่อน้ำ/ถังซีเมนต ์
  10.  บ่อน้ำบาดาล  11.  ถังเก็บน้ำ  12.  สนามวอลเลย่์บอล 
  13.  สนามฟุตบอล  14.  เสาธง  15.  ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
  16.  ศาลพระภูม ิ  17.  สนามเด็กเล่น  18.  โรงจอดรถ 
  19.  ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 20.  โรงเก็บวัสด ุ  21.  อาคารเรียน 6       22.  อาคารห้องสมุด 

 

 
21 

22 
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4.  ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) 

ที ่ รายการ 
จำนวนที ่

ใช้ได้ 
จำนวน 
รอซ่อม 

จำนวน 
รอจำหน่าย 

1 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนก่อนประถมศึกษา 49 - - 
2 โทรศัพท์และเครื่องโทรสาร 1 - - 
3 ไมโครคอมพิวเตอร ์ 10 - - 
4 เครื่องพิมพ์ PRINTER 5 - - 
5 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา notebook ใช้บริหารจัดการ 2 - - 
6 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ประถมศึกษา 150 - - 
7 ครุภณัฑ์งานผ้าและการตดัเย็บ 2 - - 
8 เครื่องดนตรีสากล 15 - - 
9 โต๊ะเทเบิลเทนนสิ 1 - - 
10 โทรทัศน์ส ี 7 - - 
11 เครื่อง ดีวีด ี 5 - - 
12 ครุภณัฑ์ห้องสมดุชุดเล็ก ประถมศกึษา 1 - - 
13 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD 1 - - 
14 ไมโครคอมพิวเตอร ์ 22 - - 
15 เครื่องพิมพ์ PRINTER 1 - - 
16 คอมพิวเตอร์พกพา Tablet  30 - - 
17 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา notebook ใช้สำหรับการเรียนการสอน 7 - - 
18 โทรทัศน์สีชนิดจอแบน LCD 9 - - 
19 เครื่องปรับอากาศ 9 - - 
20 ตู้เย็น 3 - - 
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5.  ข้อมูลนักเรียน (18  กรกฎาคม  2563) 
โรงเรียนบ้านหลังเขา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จัดการศึกษา 2 ระดับคือ 

1. ระดับปฐมวัย  2. ระดับประถมศึกษา 
5.1  ข้อมูลจำนวนนักเรียน   

ชั้น ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 15 15 30 
อนุบาล 2 40 19 59 
อนุบาล 3 25 16 41 

รวมก่อนประถมศึกษา 80 50 130 
ประถมศึกษาปีที่ 1 36 23 59 
ประถมศึกษาปีที่ 2 26 32 58 
ประถมศึกษาปีที่ 3 34 22 56 
ประถมศึกษาปีที่ 4 31 31 62 
ประถมศึกษาปีที่ 5 21 24 45 
ประถมศึกษาปีที่ 6 31 30 61 

รวมประถมศึกษา 182 159 341 
รวมทั้งหมด 262 209 471 

5.2 นักเรียนด้อยโอกาส 

ประเภท 
ระดับชั้น 

รวม 
อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน - - - - - - - - - - 
เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ - - - - - - - - - - 
เด็กถูกทอดทิ้ง - - - - - - - - - - 
เด็กในสถานพินิจและคุม้ครองเยาวชน - - - - - - - - - - 
เด็กเรร่่อน - - - - - - - - - - 
ผลกระทบจากเอดส ์ - - - - - - - - - - 
ชนกลุ่มน้อย - - - - - - - - - - 
เด็กท่ีถูกทำร้ายทารุณ - - - - - - - - - - 
เด็กยากจน 16 28 7 4 19 23 30 26 25 178 
เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด - - - - - - - - - - 
อื่นๆ - - - - - - - - - - 

รวม 16 28 7 4 19 23 30 26 25 178 
คิดเป็นร้อยละ 53.33 47.46 17.07 6.78 32.76 14.07 48.39 57.78 40.98 37.79 
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5.3 นักเรียนออกกลางคัน  
 - ไม่มี 
 
5.4  นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  

ชั้น จำนวนนักเรียน 
จำนวนนักเรียน 
ที่อ่านไม่ออก 

จำนวนนักเรียน 
ที่เขียนไม่ได้ 

ป.1 59 - - 
ป.2 58 - - 
ป.3 56 - - 
ป.4 62 - - 
ป.5 45 - - 
ป.6 61 - - 
รวมทั้งหมด 341 - - 

 
6.  ข้อมูลบุคลากร 
 6.1   ผู้อำนวยการโรงเรียน  
      นางบุรินทร์  นุ่นขาว วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 0910345941 ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2 เดือน 
 
 6.2  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  1  คน 
      นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ 0872741267 ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา 2 เดือน 
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   6.3 ข้อมูลครู 
 
ลำดับที่ ประเภท วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 

1. ครูประจำการ 
 

-  ปริญญาเอก 
-  ปริญญาโท 
-  ปริญญาตรี 
-  ต่ำกว่าปริญญาตรี 

- 
1 
2 
- 

- 
5 
13 
- 

- 
6 
15 
- 

2. ครูจ้างสอน -  ปริญญาเอก 
-  ปริญญาโท 
-  ปริญญาตรี 
-  ต่ำกว่าปริญญาตรี 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
4 
- 

- 
- 
4 
- 

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ -  ปริญญาเอก 
-  ปริญญาโท 
-  ปริญญาตรี 
-  ต่ำกว่าปริญญาตรี 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
1 
- 

- 
- 
1 
- 

4. ลูกจ้างประจำ -  ปริญญาเอก 
-  ปริญญาโท 
-  ปริญญาตรี 
-  ต่ำกว่าปริญญาตรี 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

รวมบุคลากรทั้งหมด 26 
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7.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 โรงเรียนบ้านหลังเขา ได้จัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทั้งในและนอกเขตบริการได้รับการศึกษา    

อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
7.1  ระดับสถานศึกษา 

 7.1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 – 2562 
วิชา 
 
ช้ัน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ป.1 71.15 73.58 91.23 71.44 71.70 87.72 71.36 98.11 98.25 
ป.2 75.89 100.00 94.34 79.27 100.00 100.00 76.28 100.00 92.45 
ป.3 70.44 85.42 91.94 68.35 83.33 82.26 73.67 79.17 98.39 
ป.4 72.48 95.00 97.73 75.17 85.00 93.18 68.38 95.00 100.00 
ป.5 70.86 78.26 100.00 71.41 97.10 100.00 67.81 76.81 100.00 
ป.6 70.81 94.74 98.46 67.99 73.68 84.62 70.88 96.49 100.00 

 

 

วิชา 
 
ช้ัน 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร ์
สุขศึกษาและพลศึกษา 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ป.1 66.92 94.34 96.49 67.60 94.34 92.98 73.06 98.11 100.00 
ป.2 73.73 100.00 92.45 69.48 96.77 98.11 77.83 100.00 100.00 
ป.3 69.18 100.00 98.39 61.03 100.00 98.39 78.17 100 100.00 
ป.4 72.89 68.33 84.09 68.41 76.67 79.55 78.63 98.33 100.00 
ป.5 73.30 94.20 94.92 80.06 97.10 98.31 82.90 97.10 100.00 
ป.6 81.26 98.25 100.00 79.92 98.25 96.92 82.32 98.25 100.00 

 

 

วิชา 
 
ช้ัน 

ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ป.1 75.41 98.11 100.00 76.83 96.23 100.00 72.95 81.13 80.70 
ป.2 80.47 100.00 100.00 77.57 100.00 100.00 70.61 90.32 58.49 
ป.3 76.02 97.92 100.00 76.68 100.00 100.00 70.09 89.58 67.74 
ป.4 76.55 98.33 100.00 76.14 98.33 95.45 57.39 55.00 79.55 
ป.5 81.44 97.10 100.00 77.94 97.10 93.22 60.63 75.36 74.58 
ป.6 84.04 84.25 100.00 81.22 98.25 78.46 60.93 87.72 96.92 
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วิชา 
 
ช้ัน 

หน้าท่ีพลเมือง 

2560 2561 2562 

ป.1 71.86 94.44 100.00 
ป.2 72.03 100.00 100.00 
ป.3 72.78 100.00 100.00 
ป.4 79.55 96.67 100.00 
ป.5 80.64 97.10 100.00 
ป.6 82.43 98.25 100.00 

 

7.2  ระดับชาติ (NT, O-NET) 
  7.2.1  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560 - 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ (ปีการศึกษา) 

2560 2561 2562 
คณิตศาสตร ์ 39.46 36.34 35.00 
ภาษาไทย 49.45 56.97 49.10 
วิทยาศาสตร ์ 37.57 40.80 36.31 
ภาษาอังกฤษ 32.50 35.94 28.22 

รวมเฉลี่ย 39.75 42.51 37.32 

 
  7.2.2  ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 - 2562 

สาระวิชา 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ (ปีการศึกษา) 

2560 2561 2562 
ความสามารถดา้นภาษา 54.47 56.48 51.26 
ความสามารถดา้นคำนวณ 50.80 60.23 55.68 
ความสามารถดา้นเหตผุล 47.23 52.14 - 

รวม 50.84 56.28 53.47 
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8. ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
         8.1 ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา  1. ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับ 2 กิจกรรมการประกวดการร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 
2. ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม 
การประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ระดับ ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 
3. ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียน
ออทิสติก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
4. ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียน 
ออทิสติก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
5. ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562 
ระดับเงิน 

สพฐ. 
 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 
สพป.ตรัง เขต 2 

 
                สำหรับผล NT มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 1 คน คือ เด็กหญิงชนกนาถ  พูดเพราะ และ
ผลการสอบ NT อยู่ลำดับที่ 14 ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ในจำนวนทั้งหมด 135 โรงเรียน 
สำหรับผล O-NET อยู่ลำดับที่ 40 ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ในจำนวนทั้งหมด 135 โรงเรียน 
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    8.2 ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

- - - 
  
   8.3 ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรอ่ืนในสถานศึกษา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ 

 
ครูผู้สอนดีเด่นระดับปฐมวัย  
งานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 

 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

นายประสาร  ทองปรวน ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 
งานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 2 

นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 
2563 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

  
   8.4 ผลงานดีเด่นของนักเรียน 
          8.4.1 สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน   ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพ้ืนที่ 
ที่ รายการ ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน 
1. การแข่งขันคัดลายมอืสื่อภาษาไทย ป.4 – 6 1. ด.ช.พีรภัทร  อภบิาลศรี ทองแดง น.ส.ณัฐชยา  ชิดเชื้อ 
2. การแข่งขันคัดลายมอืสื่อภาษาไทย ป.4 – 6 1. ด.ญ.ณัฏฐณิชา  ละเอียด เงิน น.ส.จุฑามาศ ชอบชูผล 
3. การแข่งขันเรียงร้อยถอ้ยความ(การ

เขียนเร่ืองจากภาพ) 
ป.1- 3 1. ด.ญ.อมรทิพย์  แท่นทอง ทอง น.ส.สุชาฎา  เครือเพ็ง 

4. การแข่งขันเรียงร้อยถอ้ยความ(การ
เขียนเรียงความ) 

ป.4 – 6 1. ด.ญ.ประกายวรรณ  ทองผอม เงิน น.ส.ทิพวรรณ  สิทธิชัย 

5. การแข่งขันท่องอาขยานทำนอง
เสนาะ 

ป.1 – 3 1. ด.ช.สุวัฒชัย  เงินสมทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

น.ส.ณัฐชยา  ชิดเชื้อ 

6. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กลอนสี่ (๔ บท) 

ป.4 – 6  1. ด.ญ.พิชญ์สินี  เซ่งง่าย 
2. ด.ญ.ยอดขวัญ  ปยิดิลก 

ทอง น.ส.สุชาฎา  เครือเพ็ง 
น.ส.ทิพวรรณ  สิทธิชัย 

7. การแข่งขันต่อคำศัพทภ์าษาไทย (คำ
คมเดิม)  

ป.4 – 6 1. ด.ญ.ชลธิชา ทองปรวน 
2. ด.ญ.ปพิชญา เซ่งง่าย 

เงิน นางอุไร  สัญวงค์ 
น.ส.จุฑามาศ  ชอบชูผล 

8. การขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1 – 3  1. ด.ญ.ชนกนาถ พูดเพราะ ชนะเลิศ น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล 
9. การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 - 3 1. ด.ช.ธีรเทพ  ช่างสลัก เงิน นางวรรณประภา  อินไหม 



-13- 
 

 

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านหลังเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ที่ รายการ ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน 
2. ด.ช.สรสิช  คงประสม น.ส.วนิดา  แสงแก้ว 

10. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อน
นานยิงยาง 

ป.4 - 6 1. ด.ช.วงศธร  สวิญญาณกทรพัย ์
2. ด.ช.วิทยา  เกตุประกอบ 

ทองแดง นางสุพรรษา  โอมแกว้ 
น.ส.กัญญาภัทร  เครือเพ็ง 

11. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อน
นานปล่อยดว้ยมือ 

ป.4 - 6 1. ด.ช.ธนภัทร  ตันติมณี 
2. ด.ช.สิทธิพล  คงแก้ว 

ทองแดง นางสุพรรษา  โอมแกว้ 
น.ส.กัญญาภัทร  เครือเพ็ง 

12. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ ์

ป.4 - 6 1. ด.ญ.ณัฎฐณิชา  ระวังสุข 
2. ด.ญ.ธาราทิพย ์ ขำณรงค์ 
3. ด.ช.พลกฤต  ยังน้อย 

เงิน น.ส.วนิดา  แสงแก้ว 
นางวรรณประภา  อินไหม 

13. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) 

ป.4 - 6 1. ด.ญ.ชนกนันท์  ขุนทอง 
2. ด.ช.ภาคภูมิ  ชุมอักษร 
3. ด.ช.อภิพงษ์  เพ็ชรจันทร ์

เงิน น.ส.สุทธิรัตน์  หนูนวน 
นางวรรณประภา  อินไหม 

14. การประกวดมารยาทไทย ป.1 – 3 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชูบุญส่ง 
2. เด็กชายสุวัฒชยั   เงินสมทอง 

เงิน น.ส.อัจจณี  ทองใบ 
น.ส.สุชาฎา  เครือเพ็ง 

15. การประกวดมารยาทไทย ป.4 – 6 1. ด.ช.กรวิชญ์  จิตรา 
2. ด.ญ.เพ็ญนภา  ชว่ยสวุรรณ์ 

เงิน น.ส.อัจจณี  ทองใบ 
น.ส.สุชาฎา  เครือเพ็ง 

16. การแข่งขันแอโรบิก  ป.1 – 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แกว้ทองสวน 
2. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  แท่นบัต ิ
3. เด็กหญิงขนิษฐา  รักซ้อน 
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหมนแก้ว 
5. เด็กหญิงณีรวรรณ  อ่อนแท ้
6. เด็กหญิงบุษกร  คล้ายทอง 
7. เด็กหญิงวรรณิษา  มากนคร 
8. เด็กหญิงวริศรา  ช่วยหน ู
9. เด็กหญิงสุนันทา  ศรีเสน 
10. เด็กหญิงเนตรชนก  เทพพูลผล 

ทอง 1. นายประสาร  ทองปรวน 
2. นางสาววนิดา   แสงแกว้ 
3. นางสาวอัจจณี  ทองใบ 

17. การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1 – 6 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กัลยาณ
ประพฤทธิ ์
2. เด็กหญิงณัฐจารียา  ดำแข็ง 
3. เด็กชายธนกฤต  ทิพเศษ 
4. เด็กชายนทีทิพย์  ทพิเศษ 
5. เด็กชายนฤเทพ  จีนสมส่ง 
6. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เซ่งง่าย 
7. เด็กชายพีรภัทร ์ ศรีเมฆ 
8. เด็กหญิงยอดขวัญ  ปยิดิลก 
9. เด็กชายศักดา  สุขชาติพงศ์ 
10. เด็กหญิงเมชวิกา  สมาธ ิ

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

1. นางสาวกัญญา
ภัทร  เครือเพ็ง 
2. นายพริษฐ์  สุขช่วย 
3. นางสุพรรษา  โอมแกว้ 

18. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1 – 3 1. เด็กหญิงสุภัชชา  ษัฏเสน ทองแดง น.ส.สุทธิรัตน์  หนูนวน 
19. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4 – 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   มณฑลจิ้งหรีด ทองแดง น.ส.สุทธิรัตน์  หนูนวน 
20. การแข่งขันการวาดภาพระบายส ี ป.1 – 3 1. เด็กหญิงอุษมา  จันทร์คง ทอง นางสโรชา  เอยีดชูทอง 
21. การแข่งขันการวาดภาพระบายส ี ป.4 – 6 1. ด.ช.วงศกร  ทองปรวน เงิน น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล 
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ที่ รายการ ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน 
22. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วย

ปะติด 
ป.4 – 6 1. ด.ญ.ขวัญจิรา  มณีแสง 

2. ด.ญ.พิรุณรักษ์  ศรีรักษ์ 
เงิน นางอุไร  สัญวงค์ 

น.ส.จุฑามาศ  ชอบชูผล 
23. การแข่งขันประติมากรรม ป.1 – 3 1. เด็กหญิงกวิสรา  คงวัน 

2. เด็กหญิงพัชราภา  ชาตร ี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  หนุนพล 

เงิน น.ส.สุทธิรัตน์  หนูนวน 
น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล 

24. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย 

ป.1 – 6 1. ด.ช.ณัฐชนน  มากนคร ทอง นายประสาร  ทองปรวน 

25. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง 

ป.1 – 6 1. ด.ญ.มนิชนัญญ์  ไชยลือเลิศ ทอง นายประสาร  ทองปรวน 

26. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทชาย 

ป.1 – 6 1. ด.ช.ณัฐชนน  มากนคร ทอง นายประสาร  ทองปรวน 

27. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง 

ป.1 – 6 1. ด.ญ.มนิชนัญญ์  ไชยลือเลิศ ทอง นายประสาร  ทองปรวน 

28. การแข่งขันขับร้องเพลงสากุล 
ประเภทชาย 

ป.1 – 6 1. ด.ช.อิทธกร  เมียนโอ รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 

นายประสาร  ทองปรวน 

29. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง 

ป.1 – 6 1. ด.ญ.มนิชนัญญ์  ไชยลือเลิศ รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

นายประสาร  ทองปรวน 

30. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย 

ป.1 – 6 1. ด.ช.ณัฐชนน  มากนคร รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 

นายประสาร  ทองปรวน 

31. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech) 

ป.4 – 6 1. ด.ญ.นิตยา  ศรีรังศิลป์ เงิน นางศศิธร  สุวรรณรัตน์ 

32. การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) ป.4 – 6 1. ด.ญ.อาฒยา  ขุนทอง ทอง นางศศิธร  สุวรรณรัตน์ 
33. การแข่งขันต่อศัพทภ์าษาอังกฤษ 

(ครอสเวิร์ด) 
ป.1 – 6 1. ด.ญ.น่านฟ้า  ทองปรวน 

2. ด.ญ.เปมิกา  ศรีจันทร์ทอง 
เงิน นางอัญชลี  รอดเสน 

นางศศิธร  สุวรรณรัตน์ 
34. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วย

โปรแกรมคอมพวิเตอร์กราฟกิ 
ป.1 – 3 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ศรีไทย 

2. เด็กชายหัสศฎา  อ่อนแท ้
ทองแดง นางวิไลวรรณ  ตรงมะตัง 

น.ส.จุฑามาศ  ชอบชูผล 
35. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองสั้น 

(Comic Srtip) 
ป.4 – 6 1. ด.ญ.จามิกร  ดว้งนุ้ย 

2. ด.ญ.ธัญชนก  แสงแก้ว 
เงิน นางวิไลวรรณ  ตรงมะตัง 

น.ส.จุฑามาศ  ชอบชูผล 
36. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์

จากคอมพวิเตอร ์
ป.4 – 6 1. ด.ญ.กัญญาภัค  ทองบัว 

2. ด.ช.ธนพัฒน์  สิ้นกั้ง 
เงิน นางวิไลวรรณ  ตรงมะตัง 

นางอัญชลี  รอดเสน 
37. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ

(Presentation) 
ป.4 – 6 1. ด.ช.ธรรมชาติ  วังภยั 

2. ด.ญ.พิชชาพร  นางหลาด 
ทอง นางวิไลวรรณ  ตรงมะตัง 

นางอัญชลี  รอดเสน 
38. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถิ่น 
ป.4 – 6 1. เด็กชายทินภัทร  ชุมประดิษฐ ์

2. เด็กชายธนากร  เพ็ชรเล็ก 
3. เด็กชายศิวกร  สิทธาคุม 

ทอง นายบุญเชิด  จรูญเรือง 
นางละออง ไชยบุตร 
 

39. การแข่งขันจกัสานไม้ไผ่  ป.4 – 6 1. เด็กหญิงญาณิกา  แต้เตี้ย 
2. เด็กหญิงวรฤทัย  สุขเสน 
3. เด็กหญิงศรัณญา  ประมวลศิลป ์

ทอง นางสุพรรษา  โอมแกว้ 
นางศศิธร  สุวรรณรัตน์ 

40. การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4 – 6 1. ด.ญ.จรรยาพร  จิตรา 
2. ด.ญ.นรมน  จิตรา 

ชนะเลิศ นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ ์
น.ส.ทิพวรรณ  สิทธิชัย 
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ที่ รายการ ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน 
3. ด.ญ.นลิน  คงประสม 
4. ด.ญ.ปุณยนุช  นครพันธ ์
5. ด.ญ.อาตีน่า  เจริญลาภ 
6. ด.ญ.ปณาลี  ศรีจันทร์ทอง 

นางสโรชา  เอยีดชูทอง 

41. การสร้างภาพดว้ยการฉกี ตัด ปะ 
กระดาษ 

ปฐมวัย 1. เด็กหญิงปณิดา  ประสาน 
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  นาเหนอื 
3. เด็กหญิงอาภัสรา  แก้วทองสวน 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

น.ส.ศรีสุดา  เกื้อเมฆ 
น.ส.ลัดดา  หนูเซ่ง 

42. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  

ป.1 – 6 1. เด็กชายกรกช  หลีเจริญ 
  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล 
  

43. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
นักเรียนออทิสติก  

ป.1 – 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผอมแกว้ 
  

ชนะเลิศ น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล 

44. การแข่งขันนักอ่านขา่วรุ่นเยาว์ 
ประเภทนักเรียนออทิสตกิ  

ป.1 – 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผอมแกว้ 
  

ชนะเลิศ น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล 

45. การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทนักเรียนออทิสตกิ  

ป.1 – 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผอมแกว้ 
  

ชนะเลิศ นายประสาร  ทองปรวน 
  

 
ระดับชาติ (ภาคใต้) 
ที่ รายการ ระดับชั้น ชื่อนักเรียน ผลการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน 
1. การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4 – 6 1. ด.ญ.จรรยาพร  จิตรา 

2. ด.ญ.นรมน  จิตรา 
3. ด.ญ.นลิน  คงประสม 
4. ด.ญ.ปุณยนุช  นครพันธ ์
5. ด.ญ.อาตีน่า  เจริญลาภ 
6. ด.ญ.เมชวิกา  สมาธ ิ

ทอง นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ ์
น.ส.ทิพวรรณ  สิทธิชัย 
นางสโรชา  เอยีดชูทอง 

2. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
นักเรียนออทิสติก  

ป.1 – 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผอมแกว้ 
  

ทอง น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล 

3. การแข่งขันนักอ่านขา่วรุ่นเยาว์ 
ประเภทนักเรียนออทิสตกิ  

ป.1 – 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผอมแกว้ 
  

ทอง น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล 

4. การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทนักเรียนออทิสตกิ  

ป.1 – 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผอมแกว้ 
  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

นายประสาร  ทองปรวน 
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9. ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานศึกษาภายนอกรอบสามของ สมศ. แยกตามแต่ละมาตรฐานดังนี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 - 5 ปี) ประเภทโรงเรียน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.00 ด ี
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.00 ด ี
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ด ี
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ด ี
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 9.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ 
ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.00 ด ี

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 11.50 ด ี
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 35.00 32.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.93 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 86.93 ด ี
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2 - 5 ปี) ประเภทโรงเรียน 

 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 86.93 คะแนน 
 มีคุณภาพระดับดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป    ใช่  ไม่ใช่ 
  มีตัวบ่งชี้ท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้                ใช่  ไม่ใช่ 
  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 - 5 ปี) 
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.76 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.51 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.97 ด ี
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 9.25 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.78 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ 
ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 4.00 ด ี

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.10 ด ี
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 10.00 8.00 ด ี
มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.93 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 83.30 ด ี
                                                                      
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                       ใช่      ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้           ใช่      ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่      ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา        ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
  โรงเรียนบ้านหลังเขา จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 
มีพ้ืนที่เขตบริการ จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 หมู่ที่  12 และหมู่ที่ 21  ตำบลเขาวิเศษ   
อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  มีนักเรียนจำนวน 471  คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 25 คน ผลจาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน ดังนี้ 

1.  ปัจจัยภายนอก 

1.1  ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social cultural factors: S)   
สภาพโดยทั่วไปประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความยึดมั่นและอนุรักษ์

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ชุมชนโดยรอบโรงเรียนอยู่กันอย่างสงบสุขโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้นำ
ทางศาสนาในการอบรมนักเรียนเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก การขยายตัว
ของชุมชน ส่งผลให้มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ช่วยส่งเสริม และสนับสนุนร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ 
ได้อย่างกว้างขวาง และหลากหลายมากยิ่งขึ้น และจากการที่ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุน      
การดำเนินงานของโรงเรียนด้วยดีมาตลอดนับเป็นโอกาสของโรงเรียนที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาได้มากข้ึน แม้จะ
มีอุปสรรคอยู่บ้างในบางเรื่อง เช่น ปัญหาเด็กถูกพ่อแม่ทอดทิ้งให้อยู่กับคนอ่ืน เนื่องจากการหย่าร้าง ปัญหา     
การอพยพย้ายถิ่นเพ่ือประกอบอาชีพของผู้ปกครอง และปัญหาความยากจน แต่ปัญหาดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมากนัก ดังนั้นโดยภาพรวมปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรม ยังเป็นโอกาส    
ที่จะส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

1.2  ด้านเทคโนโลยี  (Technology factors: T) 
เทคโนโลยีสื่อนวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆ เป็นช่องทาง และโอกาสให้เกิด       

การเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง และในปัจจุบันราคาของเทคโนโลยีถูกลงทำให้เป็นโอกาสของผู้ปกครองและ
โรงเรียนที่จะจัดซื้อและแสวงหาได้มากยิ่งขึ้น แม้ว่าในบางครั้งนักเรียนบางส่วนจะใช้เทคโนโลยีในทางท่ีไม่เหมาะสม 
อันเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้ปกครอง ความอยากรู้อยากเห็นและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักเรียน 
แต่โดยภาพรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็ยังเป็นโอกาสดีที่ช่วยส่งเสริมการจัดการและพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน 
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1.3  ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors: E) 
  รายได้เฉลี่ยของประชากรในเขตบริการของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ในชุมชนมีสถาน
ประกอบการเพ่ิมขึ้น ทำให้เกิดการจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้น ลดภาวะ การว่างงานลง ส่งผลให้เกิดการขยายตัว         
ทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แม้จะมีผู้ปกครองบางส่วนที่รายได้น้อย     
แต่ขาดวินัยในการบริโภค แต่ไม่มีปัญหาในการดำรงชีพจึงเป็นโอกาสดีต่อระบบการศึกษาของโรงเรียน 
 

1.4  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors: P) 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษา ได้กำหนดแนวทางให้โรงเรียนมีสภาพเป็นนิติบุคคล มีการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษา
ให้กับโรงเรียน ทำให้โรงเรียนมีคล่องตัวในการบริหารจัดการ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง       
การที่กฎหมายได้บัญญัติให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน ทำให้โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณได้ตรงตามความต้องการของโรงเรียน  ทำให้เป็นโอกาสที่ดีในการ
พัฒนาการศึกษา ผู้ปกครองบางส่วนไม่เห็นความสำคัญของกฎหมายและการศึกษาภาคบังคับ คณะกรรมการ
สถานศึกษาก็ไม่มีความชัดเจนนักในการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนพัฒนาการศึกษา และผู้นำองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นไม่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา แต่โดยภาพรวมปัจจัยด้านกฎหมายและการเมืองก็ยังเอ้ือและเป็นโอกาส
ที่ดีต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
 

2.  ปัจจัยภายใน 

2.1  ด้านโครงสร้าง/นโยบาย (Structure and policy: S1) 
โรงเรียนบ้านหลังเขา  มีโครงสร้างระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนจัด แบ่งงานเป็น 4 ฝ่าย       

มีการมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถและความถนัด การควบคุม กำกับ นิเทศ 
ติดตามงานเป็นไปตามลำดับชั้นและสายบังคับบัญชา มีการประสานงานและสื่อสารกันภายในอย่างเป็นระบบ    
การบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย และโรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและ
แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย แม้ว่าจะมีอุปสรรคในการติดต่อประสานงานและ  
การสั่งการจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 แต่สภาพโดยรวมแล้วปัจจัยด้านโครงสร้าง/
นโยบายของโรงเรียนก็ยังเป็นจุดแข็งต่อการจัดและพัฒนาการศึกษา 

2.2  ด้านการให้บริการและผลผลิต (Service and products: S2) 
โรงเรียนบ้านหลังเขาสามารถจัดการศึกษาได้ในระดับดีเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง และชุมชน 

โดยภาพรวมพบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนนอกเขตบริการส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนมากขึ้น ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ ย    
ของนักเรียนในทุกระดับชั้นอยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ            
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อยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนมีสุขภาพจิตดี สุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง แม้ว่ามีนักเรียนบางส่วนที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่บ้าง แต่โดยภาพรวมปัจจัยด้านการให้บริการและผลผลิตยังเป็น  จุดแข็งต่อการ       
จัดการศึกษาของโรงเรียน  

2.3  ด้านบุคลากร (Man: M1) 
บุคลากรของโรงเรียนบ้านหลังเขา มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีความ

รับผิดชอบ เสียสละ อุทิศเวลาและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพ มีการ
ประสานร่วมมือกันทำงานโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน บุคลากรทุกคนมีความ
ตระหนักในการพัฒนาตนเอง เพื่อนำความรู้มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ   บังเกิดประสิทธิผลตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย แม้ว่าจะขาดอัตรากำลังและบุคลากรบางส่วนไม่สามารถสอนได้ตรงตามวิชาเอก  แต่ในภาพรวมปัจจัย
ด้านบุคลากร เป็นจุดแข็งต่อการจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
 

2.4  ด้านการเงิน (Money: M2) 
โรงเรียนบ้านหลังเขา มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือจัดทำแผนการใช้งบประมาณ มีการกำกับ ตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เกิดความโปร่งใส  
สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ได้มีการระดมทรัพยากรและงบประมาณจากผู้ปกครองและชุมชน  เพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษา แต่ก็ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของงบประมาณไม่เพียงพอ การจัดสรรและการอนุมัติเงินงบประมาณ
ค่อนข้างช้า แต่ปัจจัยด้านการเงินก็ยังเป็นจุดแข็งต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

2.5  ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials: M3) 
โรงเรียนบ้านหลังเขามีวัสดุ อุปกรณ์ และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้วัสดุ 

อุปกรณ์ เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน       
ในการจัดการศึกษา แต่มีจุดอ่อน คือ ขาดงบประมาณในการบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ที่ เสื่อมและชำรุด             
แต่โดยภาพรวมปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ยังเป็นจุดแข็งต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2.6  ด้านการบริหารจัดการ (Management: M4) 
โรงเรียนบ้านหลังเขา มีผู้บริหารมืออาชีพ ที่มีภาวะผู้นำ ใช้หลักการบริหารแบบกัลยาณมิตร

สามารถบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ มีการกระจาย งานให้บุคลากรรับผิดชอบตามความรู้
ความสามารถ โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย     
มีการประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ได้รับความร่วมมือและ
สนับสนุนด้านทรัพยากรและงบประมาณเป็นอย่างดี ปัจจัยด้านการบริหารจัดการจึงเป็นจุดแข็งท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 
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สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในในภาพรวม 
  โรงเรียนบ้านหลังเขามีสภาพปัจจัยภายนอกที่เอ้ือและเป็นโอกาสต่อการจัดและพัฒนาการศึกษา  
และสภาพปัจจัยภายในเป็นจุดแข็ง 
 

3. ผลการประเมินสถานภาพองค์กร 

  โรงเรียนบ้านหลังเขา มีสถานภาพอยู่ที่ Star สภาพปัจจัยภายนอกเอ้ือและเป็นโอกาสในขณะที่
ปัจจัยภายในแข็ง ซึ่งหมายความว่า โรงเรียนบ้านหลังเขาอยู่ในสถานะที่ จะใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมเพ่ิมขยาย     
เพ่ือจัดและพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 

 
 

กราฟแสดงสถานภาพของโรงเรียนบ้านหลังเขา : สถานภาพเอ้ือและแข็ง 
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ส่วนที่ 3  
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
โรงเรียนบ้านหลังเขา ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 

 
 
 

โรงเรียนบ้านหลังเขาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความพอเพียงและ
ความเป็นไทย  

 
 
 

1. ให้นักเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกในความเป็นชาติ
ไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. จัด และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
3. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา เพ่ือจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
4. ส่งเสริมการสนับสนุนการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. ให้นักเรียนทุกคนสำนึกในความเป็นไทย รู้จักอนุรักษ์ไทยและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

 

 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ     

มีความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และพัฒนาสู่สากล 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

เต็มศักยภาพ และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3. โรงเรียนใช้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความพร้อม

ทางด้านเทคโนโลยี เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการศึกษา โดยใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างเก้ือกูล 
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 
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กลยุทธ์ที่  1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

1.1 พัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลเมืองโลกท่ีดี 
1.2 พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกระดับความรุนแรง    

ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
1.3 พัฒนาคุณภาพนักเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ  

กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 พัฒ นาคุณ ภาพนั ก เรี ยน เต็ มตามศั กยภ าพ  นำไปสู่ ค วาม เป็ น เลิ ศด้ านวิ ช าการ                

ตามความสามารถ ความสนใจมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถ    
ในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
3.2 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพนักเรียน 
3.3 นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน       

ทุกระดับการศึกษา 
3.4 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ  
 ทางการศึกษา 

4.1  สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน    
      การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
4.2  ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
4.3  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ 
      ของนักเรียน 

กลยุทธ์ที่  5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่  6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ในการจัด
การศึกษา 
6.1  ให้สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
6.2  พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานท่ีเป็น 

 ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
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จุดเน้นที่  1 :  ด้านผู้เรียน 

1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐาน ดังนี้ 
1.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และ        

ด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 
1.1.2 นั ก เรียนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่  3  ทุ กคน  อ่านออก เขี ยน ได้  และนั ก เรียน               

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ NT เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ทุกกลุ่มสาระ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย 
ห่างไกลยาเสพติด อยู่อย่างพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
1.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ใฝ่รู้ ใฝ่ดี 
1.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ห่างไกลยาเสพติด 
1.2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีความรักชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนา  มีความ

ภูมิใจในความเป็นชาติไทย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ดังนี้ 

1.3.1 เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 

1.3.2 เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ ด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 

จุดเน้นที่  2 :  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับแนวคิด การวัดผลประเมินผลของครู       
อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2.1.2 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาที่สถานศึกษาต้องการได้ หรือใช้สื่อ
เทคโนโลยี 

2.1.3 ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ  อย่างเหมาะสม 
2.1.4 ครูมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ

จัดการเรียนรู้ได้ 

จุดเน้น 
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จุดเน้นที่  3 :  ด้านการบริหารจัดการ 
3.1 โรงเรียนบริหารจัดการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการมีส่วนร่วม และทำงานเป็นทีม และ

รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
3.1.1 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา และระดับประเทศ 
3.1.2 โรงเรียนบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และ

รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน  
3.2 โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ดังนี้ 

3.2.1. โรงเรียนได้รับการติดตาม ประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน และผ่านเกณฑ์ 
3.2.2. โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. 
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โรงเรียนบ้านหลังเขา ได้กำหนดตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563-2566 จำแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์โรงเรียนบ้านหลังเขา ตัวชี้วัด 
เป้าหมายโรงเรียนบ้านหลังเขา 

2563 2564 2565 2566 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการศกึษา
เพื่อความมั่นคง 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

100 100 100 100 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม                     
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 

100 100 100 100 

3. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่างๆ 

100 100 100 100 

4. ร้อยละของนักเรยีนที่น้อมนำพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไปพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 

2. ส่งเสรมิการจดัการศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

1. ร้อยละของนักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะความรู้ทีส่อดคลอ้งกับทักษะ     
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

80 85 90 95 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย ์
 
 
 
 

1. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับมสีมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตร มีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(3R8C) 

80 85 90 95 

2. ระดับของสถานศึกษาท่ีมีการพฒันาหลักสตูร ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

3.คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.3 ในการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียน

3 3 3 3 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
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กลยุทธ์โรงเรียนบ้านหลังเขา ตัวชี้วัด 
เป้าหมายโรงเรียนบ้านหลังเขา 

2563 2564 2565 2566 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย ์
 

ระดับชาติ (Nation Test : NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษาท่ีผา่นมา 
4. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.6 ท่ีมคีะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน      
(O-NET) สูงกว่าระดับชาติ ขึ้นไปและเพิ่มขึ้น   
จากปีการศึกษาท่ีผา่นมา 

50 50 60 70 

5. ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศกึษา มีทักษะ 
การเรยีนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำตาม
ความถนัดและความต้องการของตนเอง 

100 100 100 100 

6. ร้อยละของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
เต็มตามศึกภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
- ผู้พิการ 
- ผู้ด้อยโอกาส 
- ผู้มีความสามารถพิเศษ 

 
 
 
 

100 
100 
90 

 
 
 
 

100 
100 
95 

 
 
 
 

100 
100 
100 

 
 
 
 

100 
100 
100 

7. ระดับของสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

8. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์ ดิจิทัล (Digital Device) เป็นเครื่องมือ 
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัย 

100 100 100 100 

9. ร้อยละของครูที่มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจาก “ 
ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้ หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

70 80 90 100 

10. ระดับของสถานศึกษามีจำนวนครูตามเกณฑ์ 
และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

4. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศกึษา 

1. ร้อยละของประชากรวัยเรยีน ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

100 100 100 100 

2. ร้อยละของนักเรียนสามารถเข้าเรียนใน
สถานศึกษาท่ีมีคณุภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

100 100 100 100 

3. ระดับของสถานศึกษามรีะบบการช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรยีน และการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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กลยุทธ์โรงเรียนบ้านหลังเขา ตัวชี้วัด 
เป้าหมายโรงเรียนบ้านหลังเขา 

2563 2564 2565 2566 
4. ระดับของสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

5. สถานศึกษามีจำนวน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดจิิทัล (Dagital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 

เพียง
พอ 

เพียง
พอ 

เพียง
พอ 

เพียง
พอ 

5. ส่งเสรมิการจดัการศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

1. ระดับของสถานศึกษามีการนำขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปผลติภณัฑ์ และพลงังานเพื่อลด            
ปริมาณขยะและมสี่งเสริมการคัดแยกขยะ        
ในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนท่ีโรงเรียนและ
ชุมชน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีการบรูณาการเรื่อง
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมา
ใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและส่งเสริม
การมีส่วนร่วม ในการจดัการศึกษา 

1. ระดับของสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจ
บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

2. ร้อยละของนักเรียนมีข้อมูลรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลตา่ง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์   
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูสู้่ผูเ้รียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

60 70 90 100 

3. ระดับของสถานศึกษามรีะบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

60 70 90 100 
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 การจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญและเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงเรียนจึงได้
คิดวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของกระบวนการนำวิธีสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.  ด้านผู้นำ 
  ผู้บริหารต้องกระตุ้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการคิด ริเริ่ม หาวิธีการทำงาน
แนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เปิดโอกาสให้แสดงผลความคิดเห็นต่างๆ ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสวงความรู้ และแนวทางแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงงานได้ด้วยตนเอง 
โดยให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล กระตุ้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ และ
ผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 2.  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีแรงกระตุ้น และแรงจูงใจที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี  
 มีความเอาใจใส่ในการให้บริการแก่ผู้อื่น พัฒนาองค์ความรู้และความสามารถของตนเอง ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุสำเร็จ 
 3.  ด้านการบริหารจัดการ 
  โรงเรียนใช้การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ พัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย ใช้สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 4.  ด้านสภาพแวดล้อมต่อการทำงาน 
  โรงเรียนต้องจัดสิ่ งอำนวยความสะดวกให้สามารถปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน เน้นการทำงานเป็นทีม เ พ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย    
กำหนดไว้ มีระบบการทำงานที่ เอ้ือต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน               
ที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ยกย่อง ชมเชยการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม 
 5.  ด้านการมีส่วนร่วม 
  โรงเรียนต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาท ไม่ว่าครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ของสังคมให้เกิดความตระหนัก และมีความรับผิดชอบ  ต่อการพัฒนา
นักเรียน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
8;k,legiH0 
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ส่วนที่ 4 
แผนการใช้งบประมาณ และโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 โรงเรียนบ้านหลังเขา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กำหนดให้   มีแผนการ
ใช้งบประมาณ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรให้เพ่ือการปฏิบัติและพัฒนางานตามภารกิจ
ในปีงบประมาณ 2564 วงเงินรวม  1,634,498 บาท  แบ่งออกเป็น เงินอุดหนุนรายหัว 1,132,988 และเงินรายได้
สถานศึกษา 501,510 บาท กำหนดรายละเอียด ดังนี้ 
 
 1.  งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านหลังเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) วงเงิน 295,000 บาท 
กำหนดรายละเอียด ดังนี้ 
 

หมวดรายจ่าย/รายการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธารณูปโภค 
ค่าใช้สอย     
     - ค่าซ่อมแซมอาคารประกอบ - 30,000 - - 
ค่าวัสดุ     
     - ค่าวัสดุสำนักงาน - - 65,000 - 
ค่าสาธารณูปโภค - - - 200,000 

รวมทั้งสิ้น  (295,000) 0 30,000 65,000 200,000 
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2.  โครงการตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านหลังเขา ดังนี้ 

 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 เพิ่มประสิทธิภาพการจดั
การศึกษาเพื่อความมั่นคง 

1.จัดการเรียนรู้และวดัผลและประเมินผล  18,000 - งานวิชาการ 
2. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 500 4,000 งานบริหารทั่วไป 

 3.เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 50,000   10,000 งานบริหารทั่วไป 

 4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 500     3,000   งานบริหารทั่วไป 
2. ส่งเสรมิการจดัการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน  31,000 - งานวิชาการ 
2. ส่งเสรมิความสามารถพิเศษ 100,000 - งานวิชาการ 
3. เข้าค่ายทักษะทางวิชาการ 116,478 - งานวิชาการ 
4. พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางดา้น
กีฬาและกรฑีา 

5,870  10,000     งานบริหารทั่วไป 

3. พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ 

1.ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2,000 - งานวิชาการ 

2. ห้องสมุดมีชีวิต 10,000   - งานวิชาการ 
3. นิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบตังิานสอนและการ
วิจัยในช้ันเรียน 

2,000   - งานวิชาการ 

4.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
พัฒนาการศึกษา 

68,740 - งานวิชาการ 

5. เปิดโลกทัศน์ครูปฐมวัย 10,000   - งานวิชาการ 
6. สื่อเพื่อหนูน้อยสร้างสรรค ์ 25,000 - งานวิชาการ 
7. พัฒนาการจัดการศึกษาระดบัปฐมวัย 70,600 - งานวิชาการ 
8. ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 

30,000   - งานบุคลากร 

9. โครงการปรับปรุงทำเนียบบุคลากรและโครงสร้าง
การบริหาร 

10,000   - งานบุคลากร 

10. โรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ  7,500    10,000 งานบริหารทั่วไป 

11. อาหารกลางวัน *  1,936,000   - งานบริหารทั่วไป 
12. อาหารเสรมิ (นม) * 807,263.60   - งานบริหารทั่วไป 
13.พัฒนาแหล่งเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะใฝรู่้
ใฝ่เรียนของนักเรยีน 

40,000  
  

95,000       
 

งานบริหารทั่วไป 

 14. พัฒนาแหล่งเรียนรูเ้พื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่
เรียน ใฝรู่้ ระดบัปฐมวัย 

42,800 - งานบริหารทั่วไป 
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หมายเหตุ โครงการที่มีเครื่องหมาย * เป็นเงินท่ีได้รับการจัดสรรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  (องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ข้อที่ 4 เพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มมีาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

1. พัฒนาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 10,000 - งานวิชาการ 
2. การบริการสารสนเทศ/ICT 20,000 - งานวิชาการ 
3. ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 10,000    13,210 งานบริหารทั่วไป 
4. ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

5,000   
  

5,000   งานบริหารทั่วไป 

5. ส่งเสรมิการจดัการศึกษา
เพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - 30,000 งานวิชาการ 
2. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ 130,000   - งานวิชาการ 

6 . เพิ่ มป ระสิท ธิภ าพการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มุ่ ง เน้ น
ผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา 

1. การประชุมเชิงปฏิบตัิการเรื่องประกันคณุภาพ
การศึกษา 

2,000  งานวิชาการ 

2. พัฒนาระบบงานการเงินและพสัด ุ 20,000 - งานงบประมาณ 
3. จัดจ้างคร ู - 321,300 งานบุคลากร 

 รวม 837,988 501,510  
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โครงการ  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
แผนงาน  ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา/กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว   2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
   3. นางสุพรรษา  โอมแก้ว 4. นางสาวจุฑามาศ ชอบชูผล 
   5. นางสาววนิดา  แสงแก้ว 6. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ   
งบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม – พฤษภาคม 2564     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 เป็นหลักสูตร
ของประเทศมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ิมศักยภาพของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้นสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล 
รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละ
บุคคล โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นข้อกำหนดคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษาจึงจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง เพ่ือให้มีความเหมาะสม สนองความต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้น จึงจัดทำ
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
  จากผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านหลังเขามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตาม
นโยบายของต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สมบูรณ์แบบตามความต้องการ  ดังนั้นเพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1  เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551และหลักสูตร
ที่เพ่ิมเติมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 
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3.  กลุ่มเป้าหมาย     
     3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 1. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการปรับปรุง

อยู่ในระดับ ดี 
ระดับดี 

 

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

1. การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

            

6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  2,000 บาท  
 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 
1. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 

- 1,000 1,000 
นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
น.ส.ภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ ์
นางสุพรรษา โอมแก้ว 
น.ส.จุฑามาศ  ชอบชูผล 
น.ส.วนิดา  แสงแก้ว 

รวมงบประมาณ - 1,000 1,000 
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7.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการปรับปรุงอยู่ในระดับ ดี การสอบถาม แบบสอบถาม 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-36- 
 

 

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านหลังเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

โครงการ  จัดการเรียนรู้และวัดผลและประเมินผล   
แผนงาน  ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   
   ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  ข้อ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   
   ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      โรงเรียนบ้านหลังเขา/กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว  2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
   3. นางสุพรรษา โอมแก้ว  4. นางสาวจุฑามาศ  ชอบชูผล 
งบประมาณทั้งสิ้น 18,000 บาท   
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 -  30 กันยายน 2564  
............................................................................................................................. ....................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 22 
ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
มีความสำคัญที่สุด “ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ  ต้องมีการจัดกิจกรรมโดยวิธีต่างๆ อย่างหลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงเกิดการ
พัฒนาตนและสั่งสมคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมของประเทศชาติต่อไป    
          การพัฒนาการจัดการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนโดยต้องใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้รูปแบบ
การสอนหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ในหลากหลายวิธี เช่น เดียวกับการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ที่กำหนดให้โรงเรียนมีหน้าที่ประเมินผลตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของ
นักเรียน   ซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู้และพัฒนาการต่าง ๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
เพ่ือนำผลการวัดและประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ  ทั้งวิธีการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนและนักเรียนให้
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น จากผลการวิเคราะห์รอบปีที่ผ่านมา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ระดับโรงเรียน
สูงขึ้นไม่ถึงร้อยละ 3 ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ และพบว่าการจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลของ
โรงเรียนยังดำเนินการได้ไม่ครอบคลุม การวัดผลประเมินผลยังไม่หลากหลายหรือวัดจากสภาพจริงของผู้เรียน  
  โรงเรียนบ้านหลังเขา จึงได้ดำเนินจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และวัดผลประเมินผลขึ้น 
เพ่ือให้การวัดผลประเมินผลมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ทำให้การ
จัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 2.3 เพ่ือสร้างเครื่องมือวัดผลให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.4 เพ่ือจัดทำหรือจัดซื้อเอกสารแบบ ปพ.ต่างๆ 
 2.5 เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบผลการเรียนและนำไปปรับปรุงตนเองต่อไป 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
  3.1.2 ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระอยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 80 
  3.1.3 โรงเรียนมีแบบทดสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
  3.1.4 โรงเรียนมีเอกสารการวัดและประเมินผล ร้อยละ 100 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  3.2.3 โรงเรียนมีแบบทดสอบที่มีคุณภาพครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
  3.2.4 ครูมีแบบเอกสาร ปพ.ต่างๆ 
  3.2.5 นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบผลการเรียน 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.การจัดการเรียนรู้ 
 
 

1.ร้อยละของครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
อย่างน้อย 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
2.ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระอยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

100 
 

84 

2.วัดผลประเมินผล 
 

1.ร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแบบทดสอบที่มี
คุณภาพครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
2.ร้อยละของนักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบผลการ
เรียน 

100 
 

100 
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5.  กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

การจัดการเรียนการสอน             

วัดผลประเมินผล 
 

            

6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  18,000  บาท  

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

การจัดการเรียนการสอน - 1,000 1,000 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
น.ส.ภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ ์
นางสุพรรษา โอมแก้ว 
น.ส.จุฑามาศ  ชอบชูผล 

วัดผลประเมินผล - 2,000 14,000 

รวมงบประมาณ - 3,000 15,000 

7.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
อย่างน้อย 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

สำรวจ แบบสำรวจ 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระอยู่
ในระดับ 2 ขึ้นไป 

สำรวจ 
 

แบบสำรวจ 
 

3. ร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแบบทดสอบที่มีคุณภาพ
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สำรวจ 
 

แบบสำรวจ 
 

4. ร้อยละของนักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบผลการเรียน สำรวจ แบบสำรวจ 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมี เครื่องมือวัดผล

ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีเอกสาร ปพ.ต่างๆ ครบถ้วน ส่งผลให้ให้ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบผลการเรียนและนำไปปรับปรุงตนเองต่อไปได ้
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โครงการ  จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา / กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว  2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์   
   3. นางสุพรรษา  โอมแก้ว 4. นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชัย 
   5. นางจริยา  เกปัน  
งบประมาณทั้งสิ้น 68,740 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ                 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 
.......................................................................................................................... ..........................................................
1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ. 2542 และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม มาตรา 24 (ฉบับที่  2)                       
พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 วรรค 5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ 
  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีรูปแบบการเรียนการ
สอนที่หลากหลายเช่น การสอนแบบโครงการ การสาธิต การทดลอง กระบวนการกลุ่มและแบบบูรณาการ  ซึ่งการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกวิธีการจำเป็นจะต้องใช้สื่อการเรียนการสอนซึ่งหมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ    
ที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเป็นตัวกลางในการนำส่งหรือถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติจาก
ผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียนช่วยให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพทำให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

   จากผลการประเมินโครงการในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดซื้อโทรทัศน์เพ่ือใช้ในในการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สำหรับห้องเรียนจำนวน 5 เครื่อง 
และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้ครูผู้สอนได้ผลิตสื่อการเรียนรู้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้              
อย่างเพียงพอ  โดยมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2561  คิดเป็นร้อยละ   91.89             
ปีการศึกษา 2562  ร้อยละ  94.11.  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.22     
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        ดังนั้นเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อสำหรับพัฒนาการศึกษา       

ที่สนองต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนานักเรียนให้มีความ

สนใจต่อการเรียน และทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพ่ือให้ครูและนักเรียนทุกระดับชั้นมีสื่อเทคโนโลยีและวัสดุการศึกษาเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

 2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1  โรงเรียนบ้านหลังเขามีโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตสำหรับการเรียนรู้และค้นคว้าครบทุกห้องเรียน 
      3.1.2  ครูมีวัสดุอุปกรณ์สำหรับการผลิตสื่อเพ่ือการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
   

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.จัดซื้อโทรทัศน์เพ่ือการเรียน            
การสอนและวัสดุอุปกรณ์                
เพ่ือผลิตสื่อการเรียนรู้ 
 

1. ปริมาณของสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน และ
วัสดุการศึกษามีเพียงพอเหมาะสม 

เพียงพอ 
 

2. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 3 

 

5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จัดซื้อโทรทัศน์เพ่ือการเรียน            
การสอนและวัสดุอุปกรณ์                
เพ่ือผลิตสื่อการเรียนรู้ 
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6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จำนวน 68,740 บาท  

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดซื้อโทรทัศน์เพ่ือการเรียนการสอนและวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือผลิตสื่อการเรียนรู้  

- - 68,740 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธ์ิ   
น.ส.ทิพวรรณ  สิทธิชัย 
นางสุพรรษา โอมแก้ว 
นางจริยา  เกปัน 

รวมงบประมาณ - - 
68,740 

 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ปริมาณของสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา
มีเพียงพอเหมาะสม 

การสำรวจ แบบสำรวจ 

2. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน การสำรวจ แบบสำรวจ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   ครูและนักเรียนทุกระดับชั้นมีสื่อเทคโนโลยีและวัสดุการศึกษาเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน  

ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้เรียน   
แผนงาน                            ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2   ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน    
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน             ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน    
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ           โรงเรียนบ้านหลังเขา/กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว  2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์  

                               3. นางสุพรรษา  โอมแก้ว  4. นางสาวณัฐยา  ชิดเชื้อ 
            5. นายประสาร   ทองปรวน 

งบประมาณทั้งสิ้น          31,000 บาท    
ระยะเวลาดำเนินการ          ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  

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

            พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 10 วรรคสี่  ระบุว่าการจัดการศึกษาสำหรับ
บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการกำหนดแนวการดำเนินงานในการค้นหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้
ชัดเจนขึ้น    
    เด็กทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้อย่างมากมายมหาศาล ทำให้เด็กแต่ละคนมีศักยภาพด้านต่าง ๆ  
ไม่เท่ากัน และเด็กจำนวนไม่น้อยมีความสามารถพิเศษบางประการที่ โดดเด่นกว่าเด็กคนอ่ืน ๆ เด็กที่มี
ความสามารถในการเรียนรู้ต่างกับเด็กในวัยเดียวกัน ต้องมีการให้คำแนะนำและแก้ปัญหาเพ่ือให้ผลการเรียนของ
เด็กเหล่านั้นดีขึ้น  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการประเมินในระดับต่าง ๆ  
           ดังนั้น  โรงเรียนจึงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพ่ือลดจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน 
การเขียน  ร้อยละ 3  ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและภูมิใจในภาษาประจำชาติ   รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี จึงได้จัดทำโครงนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์  
         2.1  เพ่ือลดจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน   
         2.2  เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมงานสัปดาห์วันภาษาไทยและมีความภาคภูมิใจในภาษาไทย   
     รวมทั้งนำไปใช้อย่างถูกต้อง 
         2.3   เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี 
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3.  กลุ่มเป้าหมาย     
        3.1 เชิงปริมาณ 
         3.1.1   ผู้เรียนระดับอนุบาลชั้นปีที่ 1 – ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 
                    3.1.2  ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
   ร้อยละ 80 ของจำนวนรายการที่เข้าร่วม 
         3.1.3  ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ 
        3.2 เชิงคุณภาพ 
         3.2.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านต่าง ๆ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ภายใน 

ได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ  

                 3.2.2 ผู้เรียนมีความสุขและภาคภูมิใจในผลงานของตนเองอยู่ในระดับดี 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. การสอนซ่อมเสริม 1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสอน ซ่อมเสริม 100 

2. สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 3. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์ 
   วันภาษาไทย  

100 

3. การเรียนการสอนดนตรี 6. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
   ด้านดนตรีเพ่ิมข้ึน 

73 

 5.  กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

1. การสอนซ่อมเสริม             

2. สัปดาห์วันภาษาไทย
แห่งชาติ 

            

3. การเรียนการสอนดนตรี             
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6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้   31,000   บาท  

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. การสอนซ่อมเสริม - - 3,000 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
    นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์   
    นางสุพรรษา  โอมแก้ว        
    น.ส.ณัฐชยา   ชิดเชื้อ            
    นายประสาร  ทองปรวน 

2. สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ - 2,000 3,000 

3. การเรียนการสอนดนตรี - - 23,000 

รวมงบประมาณ - 2,000 29,000  

7.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่าน การเขียนลดลง การสำรวจ แบบสำรวจ 
2. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์วันภาษาไทย  การสำรวจ แบบสำรวจ 
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีเพ่ิมข้ึน การสำรวจ แบบสำรวจ 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

มีจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนลดลง   นักเรียนรู้จักใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องมากขึ้นและ
นักเรียนนำความสามารถด้านดนตรีมาใช้ประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียนและชุมชนได้ 
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โครงการ  ส่งเสริมความสามารถพิเศษ  
แผนงาน  ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา / กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว  2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์   
   3. นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชัย   4. นางสุพรรษา  โอมแก้ว   
งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ....................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรคสี่ ระบุว่าการจัดการศึกษาสำหรับ
บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่ เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการกำหนดแนวการดำเนินงานในการค้นหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้
ชัดเจนขึ้น 
  เด็กทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้อย่างมากมายมหาศาลเด็กแต่ละคนจึงมีศักยภาพด้านต่างๆ ใน
ตัวเองไม่เท่ากันและเด็กบางคนอาจมีลักษณะของความสามารถบางด้านสูงกว่าคนอ่ืน ๆ และเด็กจำนวนไม่น้อยที่มี
ความสามารถพิเศษบางประการที่โดดเด่นกว่าเด็กคนอ่ืน ๆ 
  เด็กที่มีความสามารถพิเศษ หมายถึง “เด็กที่แสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเด่นด้านใด ด้านหนึ่ง 
หรือหลายด้านในด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา การเป็นผู้นำการสร้างงานทางด้านทัศนศิลป์และ
ศิลปะการแสดง ความสามารถทางดนตรี ความสามารถทางกีฬาและความสามารถทางวิชาการ ในสาขาใดสาขา
หนึ่ง หรือหลายสาขาอย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุระดับเดียวกันสภาพแวดล้อมเดียวกัน” 
  จากผลการประเมินโครงการในรอบปีที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหลังเขาได้ส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้และ
ส่งเสริมความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลจากการจัดกิจกรรมชุมนุมเพ่ือให้มีความชำนาญมากข้ึนและส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   ซึ่งในปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหลังเขาได้รับรางวัลจากงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 68 ดังนี้ เหรียญทอง 1 รายการ คือ  การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ  
ป.4-ป.6 สำหรับปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหลังเขาได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่ คือ เหรียญทองชนะเลิศ 5 รายการ  เหรียญทอง 24 รายการ  เหรียญเงิน  15 รายการ และ
เหรียญทองแดง 6 รายการ จากผลงานด้านการศึกษาดังกล่าวทำให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและชุมชนทั่วไป  
สำหรับ ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด 19 ทำให้ไม่มีการจัดงาน
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ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในทุกระดับ แต่โรงเรียนยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว  จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์

 2.1  เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริม เข้าร่วมแข่งขันด้านวิชาการ ในระดับสูงขึ้นไป 
 2.2  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  โรงเรียนบ้านหลังเขา ทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม             
     คนละ 1 ชุมนุม  
     3.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหลังเขาที่มีความสามารถ 

  พิเศษได้รับการส่งเสริมด้านวิชาการอย่างเต็มที่ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันด้านวิชาการในระดับสูงขึ้น 
       3.2 เชิงคุณภาพ 

     3.2.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สามารถนำความรู้และความสามารถจากการเข้าร่วม 
   กิจกรรมชุมนุมไปใช้ประโยชน์ได้   

     3.2.2  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ มีความรู้ความสามารถในการเข้าร่วม                   
   การแข่งขันเพ่ิมมากขึ้น 
 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ชมรมความสามารถพิเศษ 1. ร้อยละจำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกฝนกิจกรรม                  

ตามความสามารถพิเศษ 
100 

2. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2. จำนวนกิจกรรมที่นักเรียนได้รับเกียรติบัตร ระดับ
เหรียญทอง และเข้าร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้นไป 

6 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ชมรมความสามารถพิเศษ             

2. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ               
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6  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จำนวน 100,000 บาท  

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ชมรมความสามารถพิเศษ - - 20,000 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
นางสาวภัทรา ขวัญศรีสุทธ์ิ   
น.ส.ทิพวรรณ  สิทธิชัย 
นางสุพรรษา  โอมแก้ว 
 

2. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ - 40,000 40,000 

รวมงบประมาณ 
- 

40,000 60,000 

 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละจำนวนนักเรียนที่ได้รับการฝึกฝนกิจกรรม                  
ตามความสามารถพิเศษ 

การสำรวจ แบบสำรวจ 

2. จำนวนกิจกรรมที่นักเรียนได้รับเกียรติบัตร ระดับ         
เหรียญทอง และเข้าร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้นไป 

การสำรวจ แบบสำรวจ 

 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกฝนตามความสามารถพิเศษอย่างน้อย 1 กิจกรรม และได้รับการส่งเสริม
เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับสูงขึ้นไป 
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โครงการ  ห้องสมุดมีชีวิต 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา/กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว  2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
     3. นางสุพรรษา  โอมแก้ว 4. นางสาวสุทธิรัตน์  หนูนวน 
งบประมาณทั้งสิ้น 10,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  สาระสำคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574  ได้กำหนดเป้าหมายสุดท้ายไว้ว่า 
ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้ จากระบบการศึกษาที่มี
ความยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  เพ่ือยกระดับชนชั้นของสังคม ภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ที่ เอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญาและการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    
ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล 
และมีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่สำคัญและทักษะการเรียนรู้  ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทักษะ          
การดำรงชีวิต และทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  ที่ตอบสนองความต้องการ       
ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ   ห้องสมุดจึงแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อผู้เรียนในการ
พัฒนาขีดความสามารถให้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล สถานศึกษาต้องจัดห้องสมุดให้เอ้ือ             
ต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่สำคัญ
และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนทักษะความรู้ความสามารถ  และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

     จากผลการประเมินโครงการในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ 
ห้องสมุดให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นแรงกระตุ้น แรงจูงใจ 
เสริมสร้างความรู้สึกให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ และร่วมกิจกรรมห้องสมุด โดยมี              
ผลการประเมินร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน คือ ปีการศึกษา 2561  ร้อยละ 90 ปีการศึกษา 2562                 
ร้อยละ 93.75 

ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน            
และนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน คิดเป็นร้อยละ 100  โรงเรียนบ้านหลังเขาจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 

       2.1 เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 
       2.2 เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านของนักเรียน 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขา ทุกคน   
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและมีการค้นคว้าโดยใช้ห้องสมุดเป็นสื่อเพ่ิมมากข้ึน 
 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
  

1. ร้อยละของจำนวนของผู้ใช้บริการ 90 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 90 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน 90 

 

5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต             

 

6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จำนวน 10,000 บาท  

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต - - 10,000 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
นางสุพรรษา โอมแก้ว 
น.ส.สุทธิรัตน์  หนูนวน 

รวมงบประมาณ - - 10,000 
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7.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของจำนวนของผู้ใช้บริการ การบันทึกสถิติ แบบบันทึกสถิติ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การสอบถาม แบบสอบถาม 
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน ตรวจสอบเอกสาร สมุดบันทึก 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนบ้านหลังเขามีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทรัพยากร สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมมากข้ึน     
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โครงการ  พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
    และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
    ข้อที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ  
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
    และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
    ข้อที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ  
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา / กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุรินทร์   นุ่นขาว  2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
   3. นางสาวปิยะนุช   บัวชุม  4. นางสุพรรษา โอมแก้ว 
งบประมาณทั้งสิ้น 10,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ....................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
   ในยุคปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ดำรงชีวิตประจำวัน การดำเนินงานทางธุรกิจหรือในการศึกษาก็ตาม ทุกคนจึงมีความจำเป็นที่จะได้รับการเรียนรู้
เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือการนำไปใช้ ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตจึงเป็นแหล่ง      
การเรียนรู้ที่นักเรียนสามรถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างกว้างขวางและเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษาจึงมีความจำเป็นในการจัดหาคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอ        
กับผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ จากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณซึ่งจะเป็นหลักการให้สอดคล้อง          
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 58 (2) ให้บุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืน ๆ ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยการบริจาคทรัพย์สินและ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้แก่สถานศึกษารวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งเป็นปัจจัย
สำคัญประการหนึ่งและการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมในการเพ่ืออำนวยความสะดวกในการบริการค้นคว้า
หาความรู้และข้อมูล  ต่าง ๆ ในด้านวิชาการให้กับนักเรียน คุณครูและบุคลากรในโรงเรียน 
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   จากผลการประเมินโครงการในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย 
เทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และมีการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์             
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100  
  เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาย่อมมีการชำรุดเสียหายได้ตลอดระยะเวลา และจะส่งผล        
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  ดังนั้น  เพ่ือให้การพัฒนา เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาเป็นไป                        
อย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนบ้านหลังเขาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน 
  3.1.2 โรงเรียนบ้านหลังเขามีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียน ครูและบุคลากร มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีการใช้เทคโนโลยี 
         เพ่ิมมากข้ึน 
 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
1. ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับการจัดการเรียน
การสอนได้ 

80 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์             
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จำนวน  10,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ - 10,000 - นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
นางสุพรรษา  โอมแก้ว 
นางสาวปิยะนุช  บัวชุม 

รวมงบประมาณ - 10,000 - 

 

7.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับการจัดการเรียน
การสอนได้ 

การสำรวจ แบบสำรวจ 

 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่ม 
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โครงการ  นิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา/กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุรินทร์    นุ่นขาว  2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
   3. นางสุพรรษา  โอมแก้ว  4. นางสาววนิดา  แสงแก้ว 
งบประมาณทั้งสิ้น 2,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ....................................................... 

1.  หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 หมวด 4  แนวทาง    
การจัดการศึกษา มาตรา 24 และมาตรา 30 ได้ให้ความสำคัญของการทำวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน            
โดยกำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการคือ ส่งเสริมส่งเสริมและวิจัยในชั้นเรียนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียน รู้และ       
มีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้      
ไปพร้อมกัน นอกจากนี้สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ
วิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา  
  จากผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า การนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานสอน รวมถึง    
การทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนยังดำเนินการได้น้อย ดังนั้นเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
ของนักเรียนสูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ครู ผู้บริหาร ได้มีส่วนร่วมในการนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานสอน 
 2.2  เพ่ือให้ครูใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน 
  3.2.2 ครูใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. การนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานสอน 1. ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ กำกับ 

ติดตามการปฏิบัติงานสอน 
100 

2. การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 2. ร้อยละของครูที่มีวิจัยในชั้นเรียน 100 
 
 

5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน
สอน 

            

2. การจัดทำวิจัยในช้ันเรียน             

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จำนวน  2,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. การนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน
สอน 
2. การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

- - 2,000 
นางบุรินทร์   นุ่นขาว 
น.ส.ภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์
นางสุพรรษา โอมแก้ว 
น.ส.วนิดา  แสงแก้ว 
  

รวมงบประมาณ - - 2,000 
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7.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
การปฏิบัติงานสอน 

การสำรวจ แบบสำรวจ 

2. ร้อยละของครูที่มีวิจัยในชั้นเรียน การสำรวจ แบบสำรวจ 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   ครู ผู้บริหาร ได้ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ครูใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
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โครงการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน  บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 6  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ 
   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 6  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ 
   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา/กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว   2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์  
   3. นางสุพรรษา  โอมแก้ว  4. นางสาวจิราพรรณ  เมืองแก้ว  
   5. นางสาววนิดา  แสงแก้ว 
งบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม – มิถุนายน 2564     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 9 
(3) ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท
การศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้ อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง             
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ                   
การประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งในปัจจุบันปรากฏว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
         ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสมศ. ระดับประถมศึกษาอยู่ในระดับดี และระดับปฐมวัย
วัย อยู่ในระดับดี รวมทั้งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของปีการศึกษา 2561 ทั้งระดับการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานและระดับปฐมวัยอยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของปีการศึกษา 
2562 ทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับปฐมวัยอยู่ในระดับดีเยี่ยม เพ่ือให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง          
ทางวิชาการและบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิผลเพ่ือรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก           
จึงกำหนดให้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์  
 2.1  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.2  เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3.  กลุ่มเป้าหมาย     
     3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน  
     3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   3.2.2 การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจสามารถดำเนินการ
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา  
ของสถานศึกษา 

100 

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

1. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  การนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
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6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  2,000 บาท  
 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

- 1,000 1,000 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
น.ส.ภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ ์
นางสุพรรษา โอมแก้ว 
น.ส.จิราพรรณ เมืองแก้ว 
น.ส.วนิดา  แสงแก้ว 

รวมงบประมาณ - 1,000 1,000 

7.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา                      
มีความรู้ ความเข้าใจสามารถดำเนินการประเมินผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ของสถานศึกษา 

การสำรวจ แบบสำรวจ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
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โครงการ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงาน  ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ    
   สิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
   สิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา/กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว    2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
   3. นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชัย  4. นายประสาร  ทองปรวน 
   5. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล  6. นางสุพรรษา  โอมแก้ว  
    7. นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ์  
งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท (รายได้สถานศึกษา) 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 59 ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล        
มีอำนาจในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็น        
ที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษา 
และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัด หรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา      
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาในการชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง
และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบ
รู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงการประหยัด 
แต่เป็นการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ที่มี การแข่งขันสูง        
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนและใช้จ่ายเงินที่ได้มาอย่างพอเพียง
และประหยัด ตามกำลังของเงินของบุคคลนั้นโดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน ถ้ามีเงินเหลือก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วน
และช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน โดยอาจจะนำมาใช้จ่ายเพ่ือปัจจัยเสริมอีกบางส่วน 
  จากผลการประเมินโครงการในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ ตามหลักปรัชญา            
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ในระดับดี การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในปีการศึกษา 2561 ได้ระดับดีเยี่ยม
70.77 ระดับด ี26.07 ในปีการศึกษา 2562 ได้ระดับดีเยี่ยม 75.29 ระดับดี 21.76 
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ดังนั้น เพ่ือให้ผลการประเมินโครงการการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผู้ เรียน                      
ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีเยี่ยม 
ครบร้อยละ 100  โรงเรียนบ้านหลังเขา  จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์  
2.1  เพ่ือส่งเสริมให้ครู  นักเรียน และผู้ที่เก่ียวข้องได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพลักษณะและคุณภาพชีวิตของนักเรียนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย     
        3.1 เชิงปริมาณ 

   ครู นักเรียนและผู้ที่ เกี่ยวข้องของโรงเรียนบ้านหลังเขาปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ                

แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 เชิงคุณภาพ 
 บุ คลากรโรงเรี ยนบ้ านหลั งเขาทุ กคนสามารถนำทั กษะ ความ รู้  และป ระสบการณ์ ที่ ได้                        

จากการทำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัวในการดำรงชีวิตประจำวันตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

     การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน เช่น 
         - กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว 
และเลี้ยงสัตว์                      
         - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้    
ด้านปุ๋ยชีวภาพ   
         - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
และสิ่งปฏิกูล 
        - กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้            
จากเศษวัสดุในท้องถิ่น   
        - กิจกรรมออมทรัพย์    
        - กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง             
เพ่ือการเรียนรู้  โรงเรียนบ้านหลังเขา 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม         
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา              
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

100 
 

100 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน เช่น 
         - กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว 
และเลี้ยงสัตว์                      
         - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้    
ด้านปุ๋ยชีวภาพ   
         - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
และสิ่งปฏิกูล 
        - กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้            
จากเศษวัสดุในท้องถิ่น   
        - กิจกรรมออมทรัพย์    
        - กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง             
เพ่ือการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหลังเขา 
 

            

 

6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  เงินรายได้สถานศึกษา  จำนวน  30,000  บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียน เช่น 
  - การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์                      
  - การจัดการเรียนรู้ด้านปุ๋ยชีวภาพ   
  - การจัดการขยะและน้ำเสีย                 
  - การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ            
ในท้องถิ่น   
  - การจัดบริการอาหารในโรงเรียน    
  - การส่งเสริมสุขนิสัยและการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยนักเรียน      
  - การออมทรัพย์กับธนาคาร   
  - การมีส่วนร่วมในตลาดนัดพอเพียงเพ่ือ
การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหลังเขา  

- 20,000 10,000 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
นายประสาร  ทองปรวน 
น.ส.ทิพวรรณ  สิทธิชัย 
นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธ์ิ 
น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกลุ 
นายฐาปกรณ์  ลายวลิัย 
 

รวมงบประมาณ - 20,000 10,000 
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 

การสำรวจ แบบสำรวจ 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนสามารถนำทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว      
ในการดำรงชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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โครงการ เปิดโลกทัศน์ครูปฐมวัย 
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน             ข้อที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
     สู่ มาตรฐานวิชาชีพ  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา  
              นวัตกรรมที่ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  และใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการ  
              สื่อสารได ้
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา / งานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว     2. นางสาวภัทรา   ขวัญศรีสุทธิ์ 

 3. นางสาวสุพรรษา   โอมแก้ว  4. นางสาวนริศรา  ทับอาสา 
 5. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ 6. นางสาวปราชญ์ญาณี  ขุนทอง 
 7.นางสาวจิราพรรณ เมืองแก้ว 8. นางสาวลัดดา  หนูเซ่ง 
 9. นางวรรณประภา   อินไหม 

งบประมาณทั้งสิ้น                    10,000  บาท   
ระยะเวลาดำเนินการ                 ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ...................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ( มาตรา52) ว่าด้วยการที่ ให้ กระทรวง ส่งเสริมให้มี ระบบ 
กระบวนการผลิต การพัฒนา ครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ และ มาตรฐานที่เหมาะสม 
กับการเป็น วิชาชีพชั้นสูง โดยการกำกับ และ ประสานให้ สถาบัน ที่ทำหน้าที่ ผลิต และ พัฒนาครู คณาจารย์ 
รวมทั้ง บุคลากรทางการศึกษาให้มี ความพร้อม และ มีความเข้มแข็ง ในการเตรียม บุคลากรใหม่ และ การพัฒนา 
บุคลากรประจำการ อย่างต่อเนื่องการบริหารจัดการศึกษาในปัจจุบัน มีเป้าประสงค์ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องจัดให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในการพัฒนาบุคลากรจะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยระดมทรัพยากรทางการศึกษา บุคลากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ และทรัพยากรอ่ืนๆ 
ตามมาตรฐานการศึกษา การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การสรรหาครูอัตราจ้าง ซึ่งในปัจจุบันครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่แล้ว  
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 ดังนั้นเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ เป็น
ความเพ่ิมพูนความรู้ และแนวคิดในการปฏิบัติงาน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และแนวคิดในการปฏิบัติงานที่ยั่งยืน 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 

       3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1. ครูระดับปฐมวัย  จำนวน 7 คน 
       3.2 เชิงคุณภาพ 

     3.2.1.  ครูระดับปฐมวัยได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. การศึกษาดูงาน 1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ไปศึกษาดูงาน 100 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 100 
2. การอบรม/
ประชุมสัมมนา 

3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม/
ประชุมสัมมนา 

100 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การศึกษาดูงาน             
2. การอบรม/ประชุมสัมมนา             
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จำนวน  10,000  บาท   

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. การศึกษาดูงาน - 8,000 - นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
นางสาวภัทรา   ขวัญศรีสุทธิ์ 
นางสาวสุพรรษา   โอมแก้ว 
นางสาวนริศรา  ทับอาสา 
นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ 
นางสาวปราชญ์ญาณี  ขุนทอง 
นางสาวจิราพรรณ  เมืองแก้ว 
นางสาวลัดดา   หนูเซ่ง 
นางวรรณประภา   อินไหม 

2. การอบรม/ประชุมสัมมนา ค่าลงทะเบียน 
ค่าพาหนะ 

- 2,000 - 

รวมงบประมาณ - 10,000   - 

 
7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ไปศึกษา
ดูงาน 

การสำรวจ 
 

แบบสำรวจ 
 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
ประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
อบรม/ประชุมสัมมนา 

การสำรวจ แบบสำรวจ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และแนวคิดในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่สูงขึ้น 
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โครงการ   สื่อเพ่ือหนูน้อยสร้างสรรค์ 
แผนงาน                             ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรังเขต 2    ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา/กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
ลักษณะโครงการ                     โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางบุรินทร์   นุ่นขาว  2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 

3. นางสาวสุพรรษา  โอมแก้ว 4. นางสาวจิราพรรณ  เมืองแก้ว    
5. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ         6. นางสาวปราชญ์ญาณี  ขุนทอง   
7. นางสาวนริศรา  ทับอาสา        8. นางสาวลัดดา  หนูเซง่  
9. นางวรรณประภา  อินไหม 

งบประมาณทั้งสิ้น   25,000 บาท  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  หมวดที่  9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2562 มาตราที่ 3 นวัตกรรมการศึกษา สื่อการเรียนการสอน นับเป็น
องค์ประกอบที่สำคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิค
วิธีการต่าง ๆ บทบาทของสื่อการเรียนการสอน ก็คือ เป็นตัวกลาง  ในการนำเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือสิ่งบอก
กล่าว (Information)ของผู้ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน เพ่ือทำให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอน
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี สื่อการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ จากสื่อพ้ืนฐานซึ่งเป็นภาษาพูดหรือเขียน ปัจจุบัน
สื่อมีหลายประเภท หลายรูปแบบ ให้ผู้สอนได้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมซึ่งสื่อแต่ละประเภ ท             
มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตัว   นวัตกรรมที่ผู้สอนสามารถผลิตด้วยตนเองเพ่ือนำมาจัดการเรียนการสอน
ได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และจำเป็นต้องใช้ทีวีในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือจัดประสบการณ์ดังกล่าว
ให้กับผู้เรียน  ทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ  สื่อที่นำมาใช้ต้องมีความเพียงพอ 
ทันสมัย และอยู่ในสภาพที่สามารถนำไปใช้งานได้    

จากปีที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านหลังเขา มีทีวีไม่ครบทุกห้องเรียน และมีวัสดุในการผลิตสื่อที่ไม่เพียงพอ     
ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดทักษะ ความเข้าใจ และแรงจูงใจในการเรียน
ของผู้เรียน  จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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2. วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  2. เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และผลิตสื่อการเรียนการสอน ที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช้ 

   พัฒนาการเรียนการสอน 

 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  นักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1-3 จำนวน 130 คน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอย่างครบถ้วน 
  

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน 

1. ร้อยละของห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100 

2. จัดซื้อทีวี 2. ร้อยละของนักเรียนและครูมีทีวีใช้เป็นสื่อการสอน ร้อยละ 100 
 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียน 

            

2. จัดซื้อทีวี             
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จำนวน 25,000 บาท  
กิจกรรม ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

นางบุรินทร์   นุ่นขาว   
นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ ์
นางสาวสุพรรษา  โอมแกว้ 
นางสาวจิราพรรณ  เมืองแก้ว    
นางสาวศรีสุดา  เกือ้เมฆ          
นางสาวปราชญ์ญาณี  ขุนทอง   
นางสาวนริศรา  ทับอาสา         
นางสาวลัดดา  หนูเซ่ง  
นางวรรณประภา  อินไหม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียน 

- - 15,000 

2. การจัดซื้อทีวี - - 10,000 

 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

การสำรวจ แบบสำรวจ 

2. การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ การสำรวจ แบบสำรวจ 
 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  เด็กปฐมวัยมีความพัฒนาการในการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยตามความสามารถของตนเองและได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริง และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
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โครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
แผนงาน ยุทศาสตร์ความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ             โรงเรียนบ้านหลังเขา / กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว            2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์   
                                           3. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ       4. นางสาวปราชญ์ญาณี  ขุนทอง  
                                           5.นางสาวจิราพรรณ  เมืองแก้ว   6. นางสาวนริศรา  ทับอาสา    
                                           7.นางสาวลัดดา  หนูเซง่           8. นางวรรณประภา   อินไหม 
งบประมาณทั้งสิ้น 70,600 บาท  

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สำหรับเด็กอายุ 3  – 5 ปี         
เหมาะสำหรับสภาพท้องถิ่นสภาพแวดล้อมและบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดไว้          
ในจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้ยึดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งผู้สอนจำเป็นต้องศึกษาหลักการ
ของหลักสูตรให้เข้าใจเพราะในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก 3  – 5 ปี จะต้องยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูครอบคลุม    
กับการให้การศึกษาโดยต้องคำนึงถึงความต้องการของเด็กทุกคนทั้งเด็กปกติเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มี
ความบกพร่องร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา รวมทั้งการสื่อสารและการเรียนรู้หรือเด็กที่มีร่างกายพิการ 
ทุพพลภาพบุคคลที่ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ไมม่ีผู้ดูแล และด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กพัฒนาทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุลโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายบูรณาการผ่านการเล่ นและกิจกรรม            
ที่ประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย 

จากผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านหลังเขา เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ      
ปี 2562 ปรากฏดังนี้ ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 89.73 และปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 89.29     
ซึ่งการจัดประสบการณ์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

ดังนั้น  เพื่อให้การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นไปตามเป้าหมาย โรงเรียนบ้านหลังเขา จึงได้จัดโครงการนี้  
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีอายุ 3 - 5 ปี ได้พัฒนาการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยตามความสามารถ และมี     
      คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและประชาคมอาเซียน 
2.2  เพ่ือให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีทักษะการอบรม ดูแล เอาใจใส่ และพัฒนาการเรียน 
      สำหรับนักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทุกระดับอายุ 
2.3  เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนปฐมวัย 
2.4  นักเรียนได้รับพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ครอบคลุมเนื้อหา 

 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1  นักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน 
 3.2  ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน 
 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 1. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีความรู้ตามหลักสูตรฯ 100 
2.กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ 
100 

3.กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความเข้าใจสามารถดำเนินการประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

100 

4.กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ 5. ร้อยละของนักเรียนร่วมกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์ 

100 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน             
2. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ             
3.กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

            

4.กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์             
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จำนวน  70,600 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน - 1,000 2,000 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 

นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์   

น.ส.ศรีสุดา  เกื้อเมฆ 

น.ส.ปราชญ์ญาณี  ขุนทอง 

น.ส.จิราพรรณ  เมืองแก้ว 

น.ส.นริศรา  ทับอาสา  

 น.ส.ลัดดา  หนูเซ่ง                                    

นางวรรณประภา   อินไหม 
 
 

2. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ - 20,000 10,000 

3.กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

- - 1,000 

4.กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ - - 2,000 

5.กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ -  34,600 

รวมงบประมาณ - 21,000 49,600 

 

 
 7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีความรู้ตามหลักสูตรฯ การสำรวจ แบบสำรวจ 

2. ร้อยละของนักเรียน การสำรวจ แบบสำรวจ 

3. ร้อยละของครู การสำรวจ แบบสำรวจ 

4. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีร่วมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การสำรวจ แบบสำรวจ 
 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี มีพัฒนาการในการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยตามความสามารถของตนเอง และได้
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง กิจกรรมทดลองและการทำโครงงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯลฯ โรงเรียน
มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นเอ้ือต่อการจัดประสบการณ์ 
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โครงการ                         พัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ  
แผนงาน                          ยุทธศาสตร์ความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2   ข้อที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์                       
                                     และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน            ข้อที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ                  โรงเรียนบ้านหลังเขา / กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ             1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว   2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์  
                              3. นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ ์ 4. นางชนาภา  สุระกุล          
                                        5. นางศศิธร  สุวรรณรัตน์       6. นางสาวณัฐชยา  ชิดเชื้อ 
งบประมาณทั้งสิ้น                   20,000 บาท    
ระยะเวลาดำเนินการ          มกราคม 2564 – สิงหาคม  2564  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา  65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายในการพัฒนา เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ในการพัฒนา
ประเทศระยะ 20 ปี 
 สำหรับการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ  เพ่ือให้สนองต่อการจัดการศึกษาจึงกำหนดให้หน่วยงาน
ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหลังเขา  ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงาน
ประกอบด้วยกลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริหารงานบุคคล และ 
แต่ละกลุ่มงานได้จัดทำแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564  เพ่ือรองรับให้การจัดการศึกษาเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สนอง
ต่อนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของโรงเรียน  
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 ทั้งนี้งานงบประมาณเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสามารถ
ดำเนินไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ซึ่งงานงบประมาณเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการให้บริการ 
อำนวยความสะดวก และบริหารจัดการ การเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกัน ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารจัดการ
ของงานงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส ตรวจสอบได้  จึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการพัฒนาระบบ การบริหารงานการเงินและพัสดุ เพ่ือให้การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผนงานโครงการ กิจกรรมของโรงเรียนและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงได้จัดท ำ
โครงการนี้ขึ้น  
 
2.  วัตถุประสงค์  
         2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและพัสดุ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ 
         2.2 เพ่ือจัดระบบการบริหาร การตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย     

        3.1 เชิงปริมาณ 
         3.1.1. มีคู่มือปฏิบัติงานด้านงานการเงินและพัสดุๆ ที่พอเพียงต่อการให้บริการ  
                    3.1.2. มีแผนบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางการควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน  
                    3.1.3. มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ  
                    3.1.4. เป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาระบบงานการเงินได้ร้อยละ ๑๐๐  
                    3.1.5. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป  
        3.2 เชิงคุณภาพ 
                    3.2.1. การจัดทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ 
                    3.2.2. โรงเรยีนมีคู่มือการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ที่ถูกต้องครบถ้วน 
                    3.2.3. โรงเรยีนมีการบริหารงบประมาณท่ีเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. การจัดทำเอกสารการเงิน 
    และพัสดุ 

1. ร้อยละของงานการเงินและพัสดุมีความถูกต้อง
ตามระเบียบ 

95 

2. กิจกรรมนิเทศตรวจสอบติดตาม 2. ร้อยละของการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม 100 

3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์ 3. ร้อยละเครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์ที่จัดซื้อ 100 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การจัดทำเอกสารการเงินและพสัด ุ             
2. กิจกรรมนิเทศ ตรวจสอบ กำกับ
ติดตาม 

            

3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์หมึกพิมพ ์             

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จำนวน 20,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.การจัดทำเอกสารการเงินและพัสดุ - - 12,000 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธ์ิ 
นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธ์ิ 
นางชนาภา  สุระกลุ 
นางศศิธร  สุวรรณรตัน ์
น.ส.ณัฐชยา  ชิดเช้ือ 
 

2.กิจกรรมนิเทศตรวจสอบติดตาม - - - 

3.จัดซื้อเครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์ - - 8,000 

    
    

รวมงบประมาณ   20,000 
 
7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของงานการเงินและพัสดุมีความถูกต้อง
ตามระเบียบ 

การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

2. ร้อยละของการนิเทศ ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การสอบถาม แบบสอบถาม 
3. ร้อยละของเครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์ที่จัดซื้อ การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 การบริหารงานการเงินและพัสดุมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
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โครงการ โครงการปรับปรุงทำเนียบบุคลากรและโครงสร้างการบริหาร 
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน             ข้อที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านหลังเขา / งานบริหารงานบุคลากร 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ             1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว    2. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ 

  3. นางสาวปราชญ์ญาณี  ขุนทอง   4. นางสาวนริศรา  ทับอาสา 
  5.นางสาวลัดดา  หนูเซ่ง 

งบประมาณทั้งสิ้น                     10,000  บาท   
ระยะเวลาดำเนินการ                 ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
........................................................................................................................................... ......................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารงานบุคลากรจำเป็นที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาและ
ทำเนียบบุคลากรในสถานศึกษาด้วยสภาพกลุ่มบริหารงานบุคคลในปัจจุบันมีการโยกย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนหลายตำแหน่ง 
จึงควรมีการปรับปรุงแผ่นป้ายทำเนียบบุคลากรและแผ่นป้ายโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาขึ้นใหม่                    
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 52  ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนา
ครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการ
กำกับและประสานให้สถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
พร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้น กลุ่มบริหารงานบุคคล จึงจัดทำโครงการปรับปรุงทำเนียบบุคลากรโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษาและทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้นเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้มีแผ่นป้ายทำเนียบบุคลากร แผ่นป้ายโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
และแผ่นป้ายทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 
 2.2 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  27  คน 
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     3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปลี่ยนแปรงข้อมูลที่ที่เป็นปัจจุบันครบทุกคน 

 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. จัดจ้างทำแผ่นป้ายทำเนียบ
บุคลากรทางการศึกษา แผ่น
ป้ายโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษาและแผ่นป้าย
ทำเนียบคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1. ร้อยละของการจัดทำแผ่นป้ายทำเนียบบุคลากร 100 
2. ร้อยละของการจัดทำแผ่นป้ายโครงสร้างการบริหาสถานศึกษา 100 
3. ร้อยละของการจัดทำแผ่นป้ายทำเนียบคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

100 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

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

1. จัดจ้างทำแผ่นป้ายทำเนียบ
บุคลากรทางการศึกษา แผ่นป้าย
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
และแผ่นป้ายทำเนียบ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

            

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จำนวน  10,000  บาท   

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดจ้างทำแผ่นป้ายทำเนียบบุคลากรทาง
การศึกษา แผ่นป้ายโครงสร้างการบริหาร
ส ถ าน ศึ ก ษ าแ ล ะแ ผ่ น ป้ า ย ท ำ เนี ย บ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

- 10,000 - นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
น.ส.ศรีสุดา  เกื้อเมฆ 
น.ส.ปราชญ์ญาณี  ขุนทอง 
น.ส.นริศรา  ทับอาสา 
น.ส.ลัดดา   หนูเซ่ง รวมงบประมาณ - 10,000 - 
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7.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. แผ่นป้ายทำเนียบบุคลากร แผ่นป้ายโครงสร้างการ
บริหารสถานศึกษาและแผ่นป้ายคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 3 แผ่น 

ตรวจการจ้าง ระเบียบการพัสดุ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การบริหารสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันทำให้ผู้ที่พบเห็นสามารถศึกษาและทำ
ความเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว 
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โครงการ                จัดจ้างครู 
แผนงาน                ยุทธศาสตร์ความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2     ข้อที่ 6 เพ่ิมประสิทธิการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริม     

                                                      การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
           สนองกลยุทธ์ โรงเรียน                ข้อที่ 6 เพ่ิมประสิทธิการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริม     
                                                    การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ                 โรงเรียนบ้านหลังเขา/การบริหารงานบคุลากร 

   ผู้รับผิดชอบโครงการ               1.  นางบุรินทร์  นุ่นขาว            2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์   
                                             3. นายประสาร  ทองปรวน        4.  นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ        
                                             5.  นางสาวปราช์ญาณี  ขุนทอง   6.  นางนริศรา  ทับอาสา 

งบประมาณทั้งสิ้น              321,300  (เงินรายได้สถานศึกษา)   
ระยะเวลาดำเนินการ              ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน 2564             
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 1  
มาตรา 9  การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา  โดยยึดหลักดังนี้ (5)  ระดมทรัยพากรจาก
แหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน   

จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการให้มีครูครบชั้น เนื่อง
โรงเรียนบ้านหลังเขา อยู่ในขนาดกลาง และมีจำนวนเด็กนักเรียนค่อนข้างมาก  พบว่า การมีครูไม่เพียงพอทำให้
ผู้ปกครองขาดความความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา  ในการที่จะพัฒนาเด็กให้มีลักษณะ
ดังกล่าวนั้นจะต้องพัฒนาครูให้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากครูไปสู่เด็กแต่สภาพปัจจุบันโรงเรียน
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ขาดแคลนครูปฐมวัย เพ่ือเป็นครูพ่ีเลี้ยง ช่วยดูแลเด็ก
นักเรียนในกรณีครูติดภารกิจ ครูไปราชการ โดยทางโรงเรียนไม่ต้องในชั้นนั้นๆ และครูวิทยาศาสตร์ ที่มาช่วยดูแล
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย จำเป็นต้องครูที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ มาช่วยใน
การจัดทำโครงงาน และครูสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านหลังเขา มีครูเอกสังคม 1 คน ทำให้ไม่เพียงพอกับการจัดการ
เรียนการสอน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดจ้างครู โรงเรียนบ้านบ้านหลังเขา จึงได้เขียนโครงการเพ่ือจัด
จ้างครูลูกจ้างชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่สอนนักเรียนระดับปฐมวัย และชั้นประถมศึกษา ตามความเหมาะสม โรงเรียน
บ้านหลังเขา  จึงไดจ้ัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์  
          2.1  เพ่ือให้มีครูที่มีคุณภาพตามาตรฐานของวิชาชีพ ครบชั้นเรียน 
 2.2  เพ่ือให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ   
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย   

     3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 คน  
    3.2 เชิงคุณภาพ 

             3.2.1  มีครูครูเพียงพอ 
 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างครูปฏิบัติการสอน ร้อยละร้อยของนักเรียนระดับปฐมวัย และ

ระดับประถมศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมี
พัฒนาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา 

100 

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

กิจกรรมที่ 1              

กิจกรรมที่ 2             
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6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้    321,300  บาท  
 

 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจา่ยงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างครูปฏิบัติการสอน 306,000 - - นางบุรินทร์  นุ่นขาว  
นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
นายประสาร  ทองปรวน 
นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ 
นางสาวปราช์ญาณี  ขุนทอง
นางนริศรา  ทับอาสา 
 

กิจกรรมที่ 2 จ่ายประกันสังคม - 15,300 - 

รวมงบประมาณ 306,000 15,300 - 

7.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละร้อยของนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาทุก
คนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมีพัฒนาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา 

ทดสอบ - แบบบันทึกพัฒนาการ/
ผลสัมฤทธิ์ 

 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีครูที่มีคุณภาพตามาตรฐานของวิชาชีพครบชั้นเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
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โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน             ข้อที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
      สู่ มาตรฐานวิชาชีพ  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา  
               นวัตกรรมที่ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  และใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการ  
               สื่อสารได้ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา / งานบริหารงานบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว   2. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ 

 3. นางสาวปราชญ์ญาณี  ขุนทอง  4. นางสาวนริศรา  ทับอาสา 
 5.นางสาวลัดดา  หนูเซ่ง 

งบประมาณทั้งสิ้น                    30,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ                 ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารจัดการศึกษาในปัจจุบัน มีเป้าประสงค์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องจัดให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ในการพัฒนาบุคลากรจะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง       
โดยระดมทรัพยากรทางการศึกษา บุคลากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ และทรัพยากรอ่ืนๆ ตามมาตรฐาน
การศึกษา การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การสรรหาครูอัตราจ้าง ซึ่งในปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว 
ดังนั้นเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ เป็นความ
เพ่ิมพูนความรู้ และแนวคิดในการปฏิบัติงาน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และแนวคิดในการปฏิบัติงานที่ยั่งยืน 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  27  คน 
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     3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ 100 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. การศึกษาดูงาน 1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ไปศึกษาดูงาน 100 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 100 
2. การอบรม/
ประชุมสัมมนา 

3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม/
ประชุมสัมมนา 

100 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การศึกษาดูงาน             
2. การอบรม/ประชุมสัมมนา             

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จำนวน  30,000  บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. การศึกษาดูงาน - 25,000 - นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
น.ส.ศรีสุดา  เกื้อเมฆ 
น.ส.ปราชญ์ญาณี  ขุนทอง 
น.ส.นริศรา  ทับอาสา 
น.ส.ลัดดา   หนูเซ่ง 

2. การอบรม/ประชุมสัมมนา ค่าลงทะเบียน 
ค่าพาหนะ 

- 5,000  

รวมงบประมาณ - 30,000   - 
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7.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ไปศึกษา
ดูงาน 

การสำรวจ 
 

แบบสำรวจ 
 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
ประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
อบรม/ประชุมสัมมนา 

การสำรวจ แบบสำรวจ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และแนวคิดในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่สูงขึ้น 
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โครงการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ

ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ

ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา / กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว   2. นายประสาร  ทองปรวน 
 3.นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล  4. นางสาวปิยะนุช บัวชุม 
งบประมาณทั้งสิ้น 10,000   บาท 
  13,210  บาท (เงินรายได้สถานศึกษา) 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และมาตรา 48 การประกันคุณภาพในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนเผยแพร่              
ต่อสาธารณชน ซึ่งโรงเรียนเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน        
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  
 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งในการนำข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ 
ภายในโรงเรียน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสาร               
และเกร็ดความรู้ต่างๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกัน
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการพัฒนาแก้ไขปัญหา
การจัดการศึกษาและภารกิจต่างๆ ของโรงเรียนให้ดำเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาต รฐานการศึกษา           
ของสถานศึกษาต่อไป 
   จากผลการสำรวจในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
เพ่ือให้ชุมชนและสังคมได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยผ่านระบบเสียงตามสาย ได้ในระดับดี จัดทำวารสารเผยแพร่
เดือนละ 1 ฉบับ และมีเว็บไซต์โรงเรียนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 

ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ชุมชน                 
และสังคมได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร และเป็นการเผยแพร่งานของโรงเรียนอย่างทั่วถึง ทันเหตุการณ์ จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสาร                
แผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
         2.2  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคนได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ 
  3.1.2 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคนได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
  3.2.2. ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงตามสายได้รับการปรับปรุง ระดับดี 
กิจกรรมที่ 2 วารสารโรงเรียน จัดทำวารสารเผยแพร่เดือนละ 1 ฉบับ เดือนละ 1 ฉบับ 
กิจกรรมที่ 3 เว็บไซต์โรงเรียน มีเว็บไซต์โรงเรียนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ โรงเรียนมีเว็บไซต์ 
 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย             

กิจกรรมที่ 2 วารสารโรงเรียน             

กิจกรรมที่ 3 เว็บไซต์โรงเรียน             
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6. งบประมาณทั้งสิ้น 10,000   บาท 
  13,210  บาท (เงินรายได้สถานศึกษา) 
6.1 รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ 10,000 บาท   

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย - - 8,000 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
น.ส.วิภาพร สิงห์ขจรวรกุล 
นายประสาร  ทองปรวน 
น.ส.ปิยะนุช  บัวชุม 

กิจกรรมที่ 2 วารสารโรงเรียน - - - 
กิจกรรมที่ 3 เว็บไซต์โรงเรียน - - 2,000 

รวมงบประมาณ - - 10,000 
6.2 รายละเอียดกิจกรรมและเงินรายได้สถานศึกษาที่ใช้ 13,210 บาท   

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย - - 10,000 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
น.ส.วิภาพร สิงห์ขจรวรกุล 
นายประสาร  ทองปรวน 
น.ส.ปิยะนุช  บัวชุม 

กิจกรรมที่ 2 วารสารโรงเรียน - - - 
กิจกรรมที่ 3 เว็บไซต์โรงเรียน - - 3,210 

รวมงบประมาณ - - 13,210 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ระบบเสียงตามสายได้รับการปรับปรุง การสำรวจ แบบสำรวจ 
2. จัดทำวารสารเผยแพร่เดือนละ 1 ฉบับ การสำรวจ แบบสำรวจ 
3. มีเว็บไซต์โรงเรียนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ การสำรวจ แบบสำรวจ 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสาร
แผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่างๆ ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร 
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
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โครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ

ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ

ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา / กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว   2. นายประสาร  ทองปรวน 
 3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล  4. นายฐาปกรณ์  ลายวิลัย  
 5. นางสาวจิราพรรณ  เมืองแก้ว  
งบประมาณทั้งสิ้น 500   บาท 
  4,000  บาท (เงินรายได้สถานศึกษา) 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
  จากสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบัน ปัญญาหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาอาชญากรรม สื่อลามก                   
และที่เป็นปัญหามายาวนานก็คือ ปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา                     
ซึ่งพบว่าในกลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมากที่สุด เนื่องจากเยาวชนเปรียบเสมือน      
พลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ เจริญรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านหลังเขา ในฐานะที่ เป็นสถานศึกษา                        
จึงมีความจำเป็นต้องหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียน เพ่ือช่วยให้ปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียนน้อยลง ประเทศชาติมีความมั่นคงและเพ่ือให้สอดคล้ องกับนโยบายของทางรัฐบาลในอันที่                       
จะป้องกันประเทศชาติให้ปราศจากยาเสพติด มีการดำเนินงานที่ชัดเจนมีวิธีการและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน             
มีคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้ทั้งด้านคุณภาพนักเรียน ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย     
ซึ่งความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาคือมุ่งให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
   จากผลการสำรวจในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ไม่มีนักเรียนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษ    
การพนัน สื่อลามกอนาจารและการทะเลาะวิวาท นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน                         
ตะหนักในสิทธิหน้าที่ของตนเอง และนักเรียนได้ทำประกันอุบัติเหตุหมู่ทุกคน สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้
อย่างปลอดภัย 
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             โรงเรียนบ้านหลังเขา ในฐานะที่เป็นสถานศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องหาแนวทางป้องกัน                  
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียน เพ่ือช่วยให้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนน้อยลง ประเทศชาติมีความมั่นคงและ
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลใน อันที่ จะป้องกันประเทศชาติ ให้ปราศจากยาเสพติด                   
จากความสำคัญของปัญหาและจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องระดมพลังความคิดและให้ความร่วมมือ                    
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภายใต้แนวคิดและหลักการเดียวกัน คือ ต้องเอาชนะยาเสพติด และอบายมุขให้ได้                           
ทางโรงเรียนบ้านหลังเขา จึงได้จัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข                    
นอกโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 2.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา                
ยาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบโรงเรียนในทุกพ้ืนที่ 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้นักเรียนตะหนักในสิทธิหน้าที่ของตนเอง  
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน เข้าร่วมโครงการและรับการประเมินผลประจำปี 

เพ่ือประกาศให้เป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
3.1.2 ครูและบุคลากรทุกคนร่วมกันในการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า     
เฝ้าระวังมิให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 
3.1.3 ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ในชุมชนทุกแห่งที่ โรงเรียนตั้ งอยู่ ในชุมชน                         
ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข    

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสารเสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 

3.2.2 นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีภาวะความเป็นผู้นำ
และผู้ตามที่ดี  

  3.2.3 ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และ 
กลุ่มค้า เฝ้าระวังมิให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 
3.2.4 ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา มีจิตสำนึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดและอบายมุข 
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4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1 ห้องเรียนสีขาว ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 100 
กิจกรรมที่ 2 TO BENUMBER ONE ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 100 
กิจกรรมที่ 3 อบรมนักเรียนวันสุดสัปดาห์ ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 100 
กิจกรรมที่ 4 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 100 
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 100 
กิจกรรมที่ 6 ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ร้อยละของนักเรียนทีไ่ด้รับการประกันอุบัติเหตุนักเรียน 100 
 
5. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1 ห้องเรียนสีขาว             

กิจกรรมที่ 2 TO BENUMBER ONE             

กิจกรรมที่ 3 อบรมนักเรียนวันสุดสัปดาห์             

กิจกรรมที่ 4 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข             

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน             

กิจกรรมที่ 6 ประกันอุบัติเหตุนักเรียน             

 

6. งบประมาณทั้งสิ้น 500   บาท 
  4,000  บาท (เงินรายได้สถานศึกษา) 
6.1 รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ 500 บาท   

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ห้องเรียนสีขาว - - - นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
นายประสาร  ทองปรวน 
น.ส.วภิาพร  สิงห์ขจรวรกลุ 
นายพริษฐ์  สุขช่วย 
นายฐาปกรณ์ ลายวลิัย 
น.ส.จิราพรรณ  เมืองแก้ว 
 

กิจกรรมที่ 2 TO BENUMBER ONE - - - 
กิจกรรมที่ 3 อบรมนักเรียนวันสุดสัปดาห์ - - - 
กิจกรรมที่ 4 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข 
- วันงดสูบบุหรี่  - วันต่อต้านยาเสพติด 

- - 200 

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน - - 300 
กิจกรรมที่ 6 ประกันอุบัติเหตุนักเรียน - - - 

รวมงบประมาณ - - 500  
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6.2 รายละเอียดกิจกรรมและเงินรายได้สถานศึกษาที่ใช้ 4,000 บาท   

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ห้องเรียนสีขาว - - 500 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
นายประสาร  ทองปรวน 
น.ส.วภิาพร  สิงห์ขจรวรกลุ 
นายพริษฐ์  สุขช่วย 
นายฐาปกรณ์ ลายวลิัย 
น.ส.จิราพรรณ  เมืองแก้ว 
 

กิจกรรมที่ 2 TO BENUMBER ONE - - 500 
กิจกรรมที่ 3 อบรมนักเรียนวันสุดสัปดาห์ - - - 
กิจกรรมที่ 4 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข 
             - วันงดสูบบุหรี ่
             - วันต่อต้านยาเสพติด 

- - 2,000 

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน - - 1,000 
กิจกรรมที่ 6 ประกันอุบัติเหตุนักเรียน - - - 

รวมงบประมาณ - - 4,000  
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม การสำรวจ แบบสำรวจ 
2. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม การสำรวจ แบบสำรวจ 
3. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม การสำรวจ แบบสำรวจ 
4. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม การสำรวจ แบบสำรวจ 
5. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม การทดสอบ แบบทดสอบ 
6. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการประกันอุบัติเหตุนักเรียน การสำรวจ แบบสำรวจ 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ
อบายมุขและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักการดำเนินชีวิตตามวิถีระบอบประชาธิปไตย  และสามารถ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย 
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โครงการ                            พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและกรีฑา 
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสารถในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา / กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว   2. นายประสาร  ทองปรวน 
 3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล  4. นายฐาปกรณ์ ลายวิลัย  
งบประมาณทั้งสิ้น 5,870   บาท 
 10,000  บาท  (เงินรายได้สถานศึกษา) 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
...................................................................................................................................................................... ........ 
1. หลักการและเหตุผล 
                      ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 24 (1)  กล่าวว่า 
การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึง ถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น     
รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่มีการประสานความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ในปั จจุบัน
การมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ถือเป็นเรื่องสำคัญ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและกรีฑา
ยังได้รับการส่งเสริมให้เกิดความสามารถและมีความเป็นเลิศในด้านกีฬาและกรีฑายังน้อยอยู่  
  จากผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา นักเรียนนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง     
มีสุขภาพจิตดี  และมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและกรีฑา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ                       
ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี 
2.2  เพ่ือให้นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและกรีฑา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคนได้รับส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและกรีฑา 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขามีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี มีความรู้
ความสามารถเป็นเลิศด้านกีฬาและกรีฑา 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬาและกรีฑา 
 

ร้อยละของอุปกรณ์กีฬา – กรีฑา                    
มีเพียงพอเหมาะสม 

100 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางกีฬากรีฑา 

80 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาและกรีฑา 

            

 
6. งบประมาณทั้งสิ้น 5,870   บาท 
 10,000  บาท  (เงินรายได้สถานศึกษา) 
          6.1 รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  5,870  บาท  

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
และกรีฑา 
     - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา – กรีฑา 

- - 5,870 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
นายประสาร  ทองปรวน 
น.ส.วภิาพร สิงห์ขจรวรกลุ 
นายฐาปกรณ์ ลายวลิัย 

รวมงบประมาณ - - 5,870 
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          6.2 รายละเอียดกิจกรรมและเงินรายได้สถานศึกษาที่ใช้  10,000  บาท  

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
และกรีฑา 
     - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา – กรีฑา 

- - 10,000 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
นายประสาร  ทองปรวน 
น.ส.วภิาพร สิงห์ขจรวรกลุ 
นายฐาปกรณ์ ลายวลิัย 

รวมงบประมาณ - - 10,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของอุปกรณ์กีฬา – กรีฑา มีเพียงพอเหมาะสม การสำรวจ แบบสำรวจ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬากรีฑา การสำรวจ แบบสำรวจ 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและกรีฑา ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
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โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา / กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว   2. นายประสาร  ทองปรวน 
 3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล  
งบประมาณทั้งสิ้น 7,500   บาท 
 10,000  บาท  (เงินรายได้สถานศึกษา) 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 1 บททั่วไปมาตรา 6 ได้กำหนด การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้                  
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข                    
และกรมอนามัยได้กำหนดให้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาคน                     
โดยเริ่มดำเนินการภายหลังการประชุม Inter Country Consultation on Health Promoting Schools         
เมื่อเดือนธันวาคม 2540 กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์คือ ให้โรง เรียนเป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์กลาง             
ในการพัฒนาสุขภาพควบคู่กับการศึกษาด้วยการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและอนามัย
สิ่งแวดล้อมให้เกิดพัฒนาแบบองค์รวมในพ้ืนที่โรงเรียน สร้างกลไกการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีขีดความสามารถแข็งแกร่ง 
มั่นคงและเป็นสถานที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี สำหรับการอาศัย ศึกษาเรียนรู้ และทำงานเพ่ือนำไปสู่ การที่มีสุขภาพ   
ที่ดีของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และสมาชิกในชุมชน  

 จากผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเองและผู้อ่ืน และมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  
  ดังนั้น  เพ่ือให้นักเรียนมีภาวการณ์เจริญเติบโตสมวัย โรงเรียนจึงได้ดำเนินการเพ่ือให้นักเรียน
สามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งสามารถปฏิบัติตน และมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแล
สุขภาพ ตามจุดประสงค์ของกรมอนามัย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้อ่ืน 
2.2  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  

 3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 3.2.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคนสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้อื่น  

รวมทั้งสามารถปฏิบัติตนและมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ ตามจุดประสงค์ 
ของกรมอนามัย 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขามีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 3.2.2 นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถปฏิบัติตน              

และมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ ตามจุดประสงค์ของกรมอนามัย 
 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างสุขนิสัย ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการเสริมสร้างสุขนิสัย 100 
กิจกรรมที่ 2 การให้บริการด้านสุขภาพ ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับบริการด้านสุขภาพ 100 
กิจกรรมที่ 3 การดูแลสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดการด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ระดับดี 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างสุขนสิัย             

กิจกรรมที่ 2 การให้บริการด้าน
สุขภาพ 

            

กิจกรรมที่ 3 การดูแล
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
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6. งบประมาณทั้งสิ้น 7,500   บาท 
 10,000  บาท  (เงินรายได้สถานศึกษา) 
 
           6.1 รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  7,500 บาท  

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างสุขนิสัย - - 1,000 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
นายประสาร  ทองปรวน 
น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกลุ 

กิจกรรมที่ 2 การให้บริการด้านสุขภาพ 
               - ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก ที่วัดส่วนสูง 
               - ซื้อยาและเวชภณัฑ์ 

- - 5,000 

กิจกรรมที่ 3 การดูแลสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
              - ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด 

- - 1,500 

รวมงบประมาณ - - 7,500  
 
           6.2 รายละเอียดกิจกรรมและงบรายได้สถานศึกษาที่ใช้  10,000 บาท  

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างสุขนิสัย - - 2,000 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
นายประสาร ทองปรวน 
น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกลุ 

กิจกรรมที่ 2 การให้บริการด้านสุขภาพ 
               - ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก ที่วัดส่วนสูง 
               - ซื้อยาและเวชภณัฑ์ 

- - 5,000 

กิจกรรมที่ 3 การดูแลสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
              - ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด 

- - 3,000 

รวมงบประมาณ - - 10,000  
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7.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการเสริมสร้างสุขนิสัย การสำรวจ แบบสำรวจ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับบริการด้านสุขภาพ การสอบถาม แบบสอบถาม 
3. การจัดการด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การสำรวจ แบบสำรวจ 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  สามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้ อ่ืน รวมทั้ง
สามารถปฏิบัติตน และมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพตามจุดประสงค์ของกรมอนามัย 
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โครงการ อาหารกลางวัน 
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา / กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว   2. นายประสาร  ทองปรวน 
 3. นางสาววิภาพร สิงห์ขจรวรกุล  4. นางอุไร  สัญวงค์ 
 5. นางสาวปราชญ์ญาณี  ขุนทอง  
งบประมาณทั้งสิ้น 1,936,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
  โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของ
รัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 เนื่องจากพบว่า       
เด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจำนวนมากยังขาดแคลนอาหารกลางวันรับประทาน หรือได้รับอาหาร               
ที่มีคุณภาพต่ำ และไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทำให้ภาวการณ์เจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์     
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งและจัดสรร 
งบประมาณโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 จาการสำรวจภาวะทุพโภชนาการนักเรียน พบว่า ปีการศึกษา  2563 นักเรียนที่ ไม่มีภาวะ            
ทุพโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 82.64 ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 85.68  
  ดังนั้น การจัดอาหารกลางวันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการ มีร่างกายเจริญเติบโต และเพ่ือให้นักเรียนไม่มีภาวะทุพโภชนาการ มีสมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์                  
ของกรมอนามัย โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ทุกคนและทุกวัน 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนมีสุภาพที่สมบูรณ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ มีร่างกายเจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง               
  ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมการประกอบอาหาร

กลางวัน 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารถูกหลัก

โภชนาการ 

100 

ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรงตาม

เกณฑ์ของกรมอนามัย 

100 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

กิจกรรมการประกอบอาหาร

กลางวัน 

            

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  1,936,000    บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมการประกอบอาหารกลางวัน 
    - จัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือประกอบอาหาร
กลางวัน 

- - 1,936,000   นางบุรินทร์ นุ่นขาว 
นายประสาร  ทองปรวน 
น.ส.วิภาพร สิงห์ขจรวรกุล 
นางอุไร  สัญวงค ์

น.ส.ปราชญญ์าณี  ขุนทอง 

รวมงบประมาณ - - 1,936,000    
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7.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ การสำรวจ แบบสำรวจ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์

ของกรมอนามัย 

การสำรวจ แบบสำรวจ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ มีร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
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โครงการ อาหารเสริม (นม) 
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา / กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว   2. นายประสาร  ทองปรวน 
 3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล 
งบประมาณทั้งสิ้น 807,263.60  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
.................................................................................................................. ............................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
  โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2535  
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร  และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ด้วยเห็นว่า เด็กควรจะได้ดื่มนมซึ่งเป็นอาหาร
ธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่าง  ๆ ของเด็กเป็นไป   
อย่างเต็มศักยภาพ จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมอย่างจริงจัง โดยให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อและจัดส่งนมให้กับสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นผู้ดำเนินการ
จัดซื้อนมให้โรงเรียนเอง  

 จาการสำรวจภาวะทุพโภชนาการนักเรียน พบว่า ปีการศึกษา  2563 นักเรียนที่ ไม่มีภาวะ             
ทุพโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 82.64  ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 85.68   
  ดังนั้น การจัดอาหารเสริม (นม) ในโรงเรียนที่มีเด็กปฐมวัยและนักเรียนระดับประถมศึกษา                      
เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเด็กในวัยนี้ เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตในทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม                    
และสติปัญญา ทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และมีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย               
โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนัก ส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 2.2 เพ่ือเป็นการปลูกฝังการดื่มนมในเด็ก และเป็นอาหารเสริมในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน  ได้ดื่มนมทุกคนและทุกวัน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนมีสุขภาพกายท่ีดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเติบโต และมีน้ำหนัก ส่วนสูงได้ตามเกณฑ์ 
  มาตรฐานของกรมอนามัย 
 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมอาหารเสริม (นม) 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 95 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังการดื่มนมในเด็กและ                
เป็นอาหารเสริมในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา 

100 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

กิจกรรมอาหารเสริม (นม)             

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  807,263.60  บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมอาหารเสริม (นม) - - 807,263.60   น.ส.ละมัย  แป้นจลุส ี
นายประสาร  ทองปรวน 
น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกลุ 

รวมงบประมาณ - - 807,263.60    
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย การสำรวจ แบบสำรวจ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังการดื่มนมในเด็กและ                
เป็นอาหารเสริมในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา 

การอบถาม แบบสอบถาม 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน                 
ของกรมอนามัยและนักเรียนการปลูกฝังการดื่มนมในเด็ก และเป็นอาหารเสริมในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา 
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โครงการ   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
แผนงาน   ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที ่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  ข้อที ่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านหลังเขา / กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว     2. นายประสาร  ทองปรวน 
    3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล   4. นางสาวอดาภรณ์  ชุมอักษร  
              5. นางสาววนิดา  แสงแก้ว  6. นายฐาปกรณ์  ลายวิลัย 
งบประมาณทั้งสิ้น  500    บาท 
    3,000  บาท (เงินรายได้สถานศึกษา)   
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้กำหนด               
ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  
สติปัญญา ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง   
มีความสุข และแนวการจัดการศึกษายังให้ความสำคัญแก่ผู้เรียนทุกคน  โดยยึดหลั กว่าทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ              
และเต็มตามศักยภาพ  ดังนั้นในการจัดการศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม และการจัดการศึกษา              
ให้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถนำความรู้               
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และในการที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์             
ที่มีคุณค่า มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม นั้นจำเป็นต้อง
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ซึ่งต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน และด้วยสภาพสังคมที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่างมากทั้ งทางด้าน                 
การสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของยาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหา                
การปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออ่ืนๆ ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เก่ียวข้อง  

   โรงเรียนบ้านหลังเขา ตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้                 
มีกระบวนการทำงานเป็นระบบมีความชัดเจน มีการประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียน              
และนอกโรงเรียน  รวมทั้งมีวิธีการกิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ ที่มีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึงจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้ครูทุกคนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2.2 เพ่ือให้ทราบนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มช่วยเหลือ/กลุ่มมีปัญหา 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มต่างๆ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และได้รับการส่งเสริม 

3. กลุ่มเป้าหมาย     
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูทุกคนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 

     3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  

- จัดทำระเบียนสะสม 
- การประเมิน SDQ  
- การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- การคัดกรองนักเรียนยากจน   
- การบันทึกข้อมูลสุขภาพ  
- ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 

 
- ครูทุกคนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
- ครูทุกคนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

ผู้เรียน 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 80   
มีความพึงพอใจ 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 80 

กิจกรรมที่ 2 การคัดกรองนักเรียน 
- เก็บข้อมูลและคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
- คัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  

และกลุ่มช่วยเหลือ/กลุ่มมีปัญหา 

 
- ครูทุกคนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
- ครูทุกคนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

ผู้เรียน 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมพัฒนานักเรียน 
- กิจกรรมโฮมรูม 
- ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom 

Meeting) 

 
- นักเรียนกลุ่มต่างๆ ได้รับการดูแล

ช่วยเหลือ และส่งเสริม 
 

 
ร้อยละ 100 

 

กิจกรรมที่ 4 การป้องกันและการแก้ปัญหา 
- ให้คำปรึกษา     
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
- การมอบทุนการศึกษา 

กิจกรรมที่ 5 ส่งต่อ 
- ส่งต่อภายใน  - ส่งต่อภายนอก 
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 5.  กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

กิจกรรมที่ 1  การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล  

            

กิจกรรมที่ 2  
การคัดกรองนักเรียน 

            

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริม
พัฒนานักเรียน 

            

กิจกรรมที่ 4 การป้องกัน
และการแก้ปัญหา 

            

กิจกรรมที่ 5 ส่งต่อ             

 
6. งบประมาณทั้งสิ้น  500    บาท 
    3,000  บาท (เงินรายได้สถานศึกษา) 

           6.1 รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  500  บาท  
 

 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  - - 500 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
นายประสาร  ทองปรวน 
น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกลุ 
น.ส.อดาภรณ์  ชุมอักษร 
น.ส.วนิดา  แสงแก้ว 
นายฐาปกรณ์  ลายวลิัย 

กิจกรรมที่ 2 การคัดกรองนักเรียน - - - 

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมพัฒนานักเรียน - - - 

กิจกรรมที่ 4 การป้องกันและการแก้ปัญหา - - - 

กิจกรรมที่ 5 ส่งต่อ - - - 

รวมงบประมาณ - - 500  
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                 6.2 รายละเอียดกิจกรรมและเงินรายได้สถานศึกษาที่ใช้  3,000  บาท  
 

 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  - - 1,000 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
นายประสาร  ทองปรวน 
น.ส.วิภาพร  สิงห์ขจรวรกลุ 
น.ส.อดาภรณ์  ชุมอักษร 
น.ส.วนิดา  แสงแก้ว 
นายฐาปกรณ์  ลายวลิัย 

กิจกรรมที่ 2 การคัดกรองนักเรียน - - 500 

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมพัฒนานักเรียน - - 500 

กิจกรรมที่ 4 การป้องกันและการแก้ปัญหา - - 1,000 

กิจกรรมที่ 5 ส่งต่อ - - - 

รวมงบประมาณ - - 3,000  

7.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของครูที่รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล สอบถาม แบบสอบถาม 
2. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มต่างๆ  ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
ส่งเสริม 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3. ร้อยละของครูทุกคนมีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียน สอบถาม แบบสอบถาม 

4. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 ปัญหาของนักเรียนได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงและใกล้ชิด 
8.2 ครูที่ปรึกษาสามารถทราบถึงปัญหาและหาวิธีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
8.3 ได้มีการประสานงานระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
8.4 ครูกับนักเรียนและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 



-109- 
 

 

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านหลังเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา / กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว   2. นายประสาร  ทองปรวน 
 3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล  4. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ 
 5. นายฐาปกรณ์ ลายวิลัย 
งบประมาณทั้งสิ้น 40,000  บาท 
 95,000  บาท  (เงินรายได้สถานศึกษา)   
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
................................................................................................ .............................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล   
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ซึ่งการจัดการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นมาก      
ในการพัฒนาประเทศเพราะการให้การศึกษาเป็นการพัฒนาคนซึ่ งเป็นทรัพยากรสำคัญให้มีคุณภาพ                    
ในการพัฒนาและเพ่ิมพลังสมองของเด็กในวัยเรียนช่วงอายุ 4-12 ปี จำเป็นจะต้องมีสื่อที่เป็นเครื่องเล่นสนาม    
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ เด็กได้เล่นเพ่ือเพ่ิมพลังสมองซึ่งเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากในวัยเด็กทั้ งยังเป็น                 
การเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก 
  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์  อุทยาน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างเพียงพอ     
และมีประสิทธิภาพ 
  จากการสำรวจแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนพบว่า แหล่งเรียนรู้อยู่ในสภาพชำรุด ไม่มีความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมบางส่วนยังไม่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนจึงส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน                 
และจากผลการวิเคราะห์รอบปีที่ผ่านมา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับโรงเรียนปีการศึกษา 2562 
สูงขึ้นไม่ถึงร้อยละ 3 บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพิ่มขึ้น  
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  โรงเรียนบ้านหลังเขา ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่นักเรียนจะได้รับการเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ได้ออกกำลังกายที่ปลอดภัยตามความถนัดของนักเรียน               
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพ่ิมขึ้น ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดการ
ปรับปรุงบริเวณภายในโรงเรียน หน้าอาคารเรียน และหน้าห้องเรียน สนามเด็กเล่นโดยมีเครื่องเล่นที่ปลอดภัย        
ให้นักเรียนได้เล่น ได้พักผ่อนมีเครื่องเล่นเหมาะสมกับวัย เพ่ือตอบสนองกับนักเรียนได้อย่างทั่วถึง  จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน           
 2.2 เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้เกิดคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน                
 2.3  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูโดยส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ 

ทั้งในโรงเรียนและในท้องถิ่น 
 2.4 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 2.5 เพ่ือให้บริเวณภายในโรงเรียน หน้าอาคารเรียน และหน้าห้องเรียน สนามเด็กเล่น มีความปลอดภัย  

และนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจวิธีรักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียน 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ   
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคนได้เล่นเครื่องเล่นที่มีมาตรฐาน 

  3.1.2 นักเรียนปฐมวัยทุกคนได้ออกกำลังกายทุกวัน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น 
  3.2.2 นักเรียนมีความสุข และสนุกสนาน 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อเครื่องเล่น ร้อยละของนักเรียนที่ได้เล่นเครื่องเล่น 100 
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ร้อยละของนักเรียนที่ใช้สนามเด็กเล่น 100 
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ภายในอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

ระบบไฟฟ้าในอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ได้รับการปรับปรุงมีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน 

ระดับดี 

กิจกรรมที่ 4 ปูพ้ืนกระเบื้องหน้าอาคารเรียน 2 ร้อยละของนักเรียนทีพึงพอใจต่อการปูพ้ืน
กระเบื้องหน้าอาคารเรียน 2 

100 

กิจกรรมที่ 5 ปูพ้ืนกระเบื้องหน้าอาคารเรียน 4 ร้อยละของนักเรียนทีพึงพอใจต่อการปูพ้ืน
กระเบื้องหน้าอาคารเรียน 4 

100 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อเครื่องเล่น             

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น             

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
ภายในอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

            

กิจกรรมที่ 4 ปูพ้ืนกระเบื้องหน้าอาคารเรียน 2             

กิจกรรมที่ 5 ปูพ้ืนกระเบื้องหน้าอาคารเรียน 4             

 
6. งบประมาณทั้งสิ้น  40,000  บาท 
   95,000  บาท  (เงินรายได้สถานศึกษา)  
6.1 รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ 40,000 บาท   

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อเครื่องเล่น - - 30,000 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
น.ส.วิภาพร สิงห์ขจรวรกุล 
นายประสาร  ทองปรวน 
น.ส.ศรสีุดา เกื้อเมฆ 
นายฐาปกรณ์ ลายวลิัย 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น - - 10,000 

รวมงบประมาณ - - 40,000  
 
6.2 รายละเอียดกิจกรรมและเงินรายได้สถานศึกษาที่ใช้ 95,000 บาท   

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

- 45,000 - นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
น.ส.วิภาพร สิงห์ขจรวรกุล 
นายประสาร  ทองปรวน 
น.ส.ศรสีุดา เกื้อเมฆ 
นายฐาปกรณ์ ลายวลิัย 

กิจกรรมที่ 4 ปูพ้ืนกระเบื้องหน้าอาคาร
เรียน 2 

- 25,000 - 

กิจกรรมที่ 5 ปูพ้ืนกระเบื้องหน้าอาคาร
เรียน 4 

 25,000 - 

รวมงบประมาณ - 95,000 -  
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7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เล่นเครื่องเล่น การสำรวจ แบบสำรวจ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้สนามเด็กเล่น การสำรวจ แบบสำรวจ 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 เด็กมีอุปกรณ์เครื่องเล่นเหมาะสมตามวัย 
8.2 บริเวณสนามเด็กเล่นมีความปลอดภัย มีอาณาเขตชัดเจน 
8.3 เด็กมีความสุข ได้รับการเพ่ิมพลังสมองจากการเคลื่อนไหว มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย 
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โครงการ ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ

ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ

ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา / กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว   2. นายประสาร  ทองปรวน 
 3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล  4. นางสาวทิพวรรณ สิทธิชัย 
 5. นางอุไร  สัญวงค์  
งบประมาณทั้งสิ้น 5,000  บาท  
 5,000  บาท  (เงินรายได้สถานศึกษา)  
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล   
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กำหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทและความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานเป็นอย่างมาก รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสภาพปัญหาความต้องการของแต่ละท้องถิ่น 
เพราะเป็นการศึกษาเพ่ือปวงชน สำหรับประชาชนคนไทยทุกคน และครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับ ส่งผลต่อ
ความเจริญก้าวหน้า ในการพัฒนาประเทศทุกด้านตามเจตนารมณ์การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้าน
ต่างๆ รวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนั้น และโรงเรียนตระหนักว่าโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง 
ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจากชุมชนและผู้ปกครอง  เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน 
ซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองในขณะเมื่อเด็กอยู่กับครอบครัว  โรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะมีการ
ประสานงาน ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง      
เป็นคนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาสเพ่ิมความสัมพันธ์อันดี     
ต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
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  โรงเรียนบ้านหลังเขา ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา การส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน  อย่างเต็ม
ความสามารถ เพ่ือให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ โรงเรียน  จึงจัดโครงการ
ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2.2 เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และความประพฤติของนักเรียน  
 2.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ   
3.1.1 ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมประชุม 

  3.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุม 
3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมประชุมปรึกษา                  
  กับทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง   
  3.2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาความประพฤติของนักเรียน  
  3.2.3 โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมผู้ปกครอง ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม 85 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่เข้าร่วมประชุม 

80 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมผู้ปกครอง             

กิจกรรมที่ 2 การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

            

 
6. งบประมาณทั้งสิ้น 5,000  บาท  
                           5,000  บาท  (เงินรายได้สถานศึกษา) 
 
            6.1 รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  5,000 บาท   

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมผู้ปกครอง - - 3,000 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
นายประสาร  ทองปรวน 
น.ส.วิภาพร สิงห์ขจรวรกุล 
น.ส.ทิพวรรณ  สิทธิชัย 
นางอุไร  สัญวงค ์

กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- - 2,000 

รวมงบประมาณ - - 5,000  
 
              6.2 รายละเอียดกิจกรรมและเงินรายได้สถานศึกษาที่ใช้  5,000 บาท   

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมผู้ปกครอง - - 2,000 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
นายประสาร  ทองปรวน 
น.ส.วิภาพร สิงห์ขจรวรกุล 
น.ส.ทิพวรรณ  สิทธิชัย 
นางอุไร  สัญวงค ์

กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- - 3,000 

รวมงบประมาณ - - 5,000  
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7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม การสำรวจ แบบสำรวจ 
2. ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เข้าร่วมประชุม การสำรวจ แบบสำรวจ 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
8.2 ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาความประพฤติของนักเรียน  
8.3 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 
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โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ระดับปฐมวัย
แผนงาน ยุทธศาสตร์ความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา / กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางบุรินทร์  นุ่นขาว    2. นายประสาร  ทองปรวน 
                                           3. นางสาวปราชญ์ญาณี  ขุนทอง 4.นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ   
                                           5.นางสาวจิราพรรณ  เมืองแก้ว   6.นางสาวนริศรา  ทับอาสา   
                                           7. นางสาวลัดดา  หนูเซ่ง           8. นางวรรณประภา   อินไหม  
งบประมาณทั้งสิ้น 42,800 บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมพุทธศักราช 2546 สำหรับเด็กปฐมวัย เหมาะสำหรับสภาพท้องถิ่น
สภาพแวดล้อมและบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ให้ยึดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งผู้สอนจำเป็นต้องศึกษาหลักการของหลักสูตรให้เข้าใจเพราะในการ
จัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัย ปี จะต้องยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูควบคุมกับการให้การศึกษาโดยต้องคำนึงถึงความ
ต้องการของเด็กทุกคนทั้งเด็กปกติเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความบกพร่องร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม สติปัญญา รวมทั้งการสื่อสารและการเรียนรู้หรือเด็กที่มีร่างกายพิการ  หรือทุพพลภาพหรือบุคคล            
ที่ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือม ีมีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส เพ่ือให้เด็กพัฒนาทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาอย่างสมดุลโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายบูรณาการผ่านการเล่น และกิจกรรมที่ประสบการณ์ตรง
ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ 
เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มีความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัยเพ่ือให้เด็กแต่ละคน
ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นตอนของการพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพและสอดคล้องกับธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  

 จากผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านหลังเขา เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 
และ ปี 2562 ปรากฏดังนี้ ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 89.73 และปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 89.29 
ซึ่งการจัดประสบการณ์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

       ดังนั้น  เพ่ือให้การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นไปตามเป้าหมาย โรงเรียนบ้านหลังเขา จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้น  



-118- 
 

 

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านหลังเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้
ครบทั้ง 4 ด้าน 

2.2  เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัย มีคุณภาพการเรียนที่ดีขึ้นและมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน  
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  นักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1-3 จำนวน 130 คน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอย่างครบถ้วน  
 คิดเป็นร้อยละ 100 
 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1. ร้อยละของภูมิทัศน์ที่ได้ปรับปรุง 100 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค. เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์             
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จำนวน  42,800 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 15,000 10,000 17,800 นางบุรินทร์   นุ่นขาว 
นายประสาร  ทองปรวน 
น.ส.ปราชญญ์าณี  ขุนทอง 
น.ส.ศรสีุดา  เกื้อเมฆ 
น.ส.จิราพรรณ  เมืองแก้ว 
น.ส.นริศรา  ทับอาสา 
น.ส.ลดัดา   หนูเซ่ง 
นางวรรณประภา  อินไหม 

รวมงบประมาณ 15,000 10,000 17,800 

 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. จำนวนภูมิทัศน์ที่ได้รับการปรับปรุง การสำรวจ แบบสำรวจ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี มีพัฒนาการในการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยตามความสามารถของตนเอง และได้
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นเอ้ือต่อการจัดประสบการณ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-120- 
 

 

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านหลังเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

โครงการ  เข้าค่ายทักษะทางวิชาการ 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา/กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว   2. นางสุพรรษา  โอมแก้ว 
   3. นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชัย 4. นางสาววนิดา  แสงแก้ว 
   5. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ    
งบประมาณทั้งสิ้น 116,478 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2563  – มิถุนายน 2564     
............................................................................................................................. ...................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนด
ไว้ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้ โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพการจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้
ด้วยตนเองและเรียนรู้ในสถานการณ์จริงและเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการส่งเสริมผู้เรียน เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
การให้ผู้เรียนได้แสดงออกและปฏิบัติงานทางวิชาการ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่มีส่วนในการส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กให้มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมไทย และสังคมโลก และส่งเสริมให้นักเรียน
มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และด้านสติปัญญาที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงตอบสนองความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และ
หลักสูตรแกนกลางศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
  โรงเรียนบ้านหลังเขาได้ดำเนินการเข้าค่ายทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการส่งเสริมนักเรียนให้
มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ มุ่งเน้นให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการประเมินในระดับต่าง ๆ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 พบว่าคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนรวมทุกวิชา      
ได้ร้อยละ 42.51 และมีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่า
ระดับประเทศการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2562 พบว่าคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนรวมทุกวิชาได้ร้อยละ 37.32 และมีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ ส่วนผลการประเมินผล NT ของชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน ได้ร้อยละ 58.36 ปีการศึกษา 2562 ได้คะแนนร้อยละ 



-121- 
 

 

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านหลังเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

53.47 ก็อยู่ในระดับสูงกว่าประเทศทั้ง 2 ด้าน  และเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีผลการประเมิน   
ที่เพ่ิมสูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 
 2.2  เพ่ือให้ผลการประเมินคุณภาพ NT, O-NET เพ่ิมข้ึน 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย     
     3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายทักษะทางวิชาการ 
   3.2.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 ได้เข้าร่วมการแข่งทักษะทางวิชาการนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 70 
   3.2.3 นักเรียนระดับชั้น ป.3และ ป.6 มีผลการประเมินการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 3 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. เข้าค่ายวิชาการ 
 

1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้า
ค่ายทักษะทางวิชาการ 

100 
 

2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมแข่งทักษะวิชาการ
นานาชาติระดับชั้น ป.4 – ป.6 

2. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.4 – ป6 ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมแข่งทักษะวิชาการนานาชาติ 

30 

3. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-
NET 

3. ร้อยละของผลการประเมิน  NT และ   
O-NET เพ่ิมข้ึน 

3 

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

2. กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมแข่งทักษะวิชาการ
นานาชาติ 

            

3. การสอนเสริมเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT 
และ O-NET 
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6.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  116,478 บาท  
 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. เข้าค่ายวิชาการ - 5,000 35,000 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 

น.ส.ภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ ์
นางสุพรรษา โอมแก้ว 
น.ส.ทิพวรรณ สิทธิชัย 
น.ส.วนิดา  แสงแก้ว 
น.ส.ศรีสุดา  เกื้อเมฆ 
 

2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะวิชาการ
นานาชาติ 

- - 5,000 

3. การสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน NT และ O-NET 

- 36,000 35,478 

รวมงบประมาณ - 41,000 75,478 

7.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายทักษะทางวิชาการ การสอบถาม แบบสอบถาม 
2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการนานาชาติ การสอบถาม แบบสอบถาม 
3. ร้อยละของผลการประเมิน  NT และ O-NET เพ่ิมข้ึน การสำรวจ แบบสำรวจ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติเพ่ิมสูงขึ้น 
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โครงการ  การบริการสารสนเทศ/ICT 
แผนงาน  ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
   ข้อที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ  
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
   ข้อที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ  
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา/กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว   2. นางสาวปิยะนุช   บัวชุม 
   3. นางสุพรรษา  โอมแก้ว    
งบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563  – กันยายน 2564     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันนี้เราสามารถพูดได้ว่าอินเตอร์เน็ตหรือเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากข้ึน ซึ่งนับได้ว่าเรื่องอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้ความนิยมมาก 
และมีความจำเป็นที่จะได้รับการบริการเกี่ยวกับสารสนเทศต่างๆ เพ่ือการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด 
อินเตอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างกว้างขวางและเพ่ือให้การจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ 
สถานศึกษาจึงได้จัดให้มีบริการระบบอินเตอร์เน็ตอย่างเพียงพอกับผู้เรียน ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการด้านสารสนเทศที่ดียิ่งข้ึน 
  เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตนับว่าเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นแหล่งการเรียนรู้   ที่ผู้เรียน
สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้โดยตัวเองและทั้งนี้เหมาะสมกับการจัดการศึกษาในตอนนี้ด้วย ดังนั้นทางสถานศึกษา
เองต้องจัดการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของนักเรียนในการใช้อินเตอร์เน็ตในด้านที่ถูกต้อง 
และสามารถค้นคว้าหาความรู้ที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาในระดับต่อไป ดังนั้นสิ่งที่กล่าวมานี้เพ่ือเป็น
การพัฒนานักเรียนให้ก้าวทันโลกในยุคปัจจุบัน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และ ICT อย่างถูกต้อง 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับบริการด้านสารสนเทศ และ ICT ได้ทั่วถึง 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์, ICT และมีผลงานเป็นของตนเอง อย่างถูกต้องและท่ัวถึง 
 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. การจัดการเรียนการสอนและบริการ
สารสนเทศ/ICT  

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ และ มีผลงานเป็นของตนเอง 

100 

 

5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การจัดการเรียนการสอนและบริการ
สารสนเทศ/ICT 

            

 

6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จำนวน 20,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอนและบริการสารสนเทศและ ICT  

-  -   
 

20,000 

นางบุรินทร์   นานขาว 
นางสุพรรษา  โอมแก้ว
น.ส.ปิยะนุช  บัวชุม 2. จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ - - 

3. จัดทำเอกสาร - - 
รวมงบประมาณ - - 20,000 

 

 
 
 



-125- 
 

 

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านหลังเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

7.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ มีผลงาน
เป็นของตนเอง 

การสำรวจ แบบสำรวจ 

 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   นักเรียนก้าวทันโลกในยุคปัจจุบัน โดยใช้อินเตอร์เน็ตในด้านที่ถูกต้อง และค้นคว้าหาความรู้ที่นำไปเป็น
แนวทาง 
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โครงการ  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต 2 ข้อที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
 กับสิ่งแวดล้อม  
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
 กับสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา / กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.  นางบุรินทร์  นุ่นขาว   2.  นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชยั  
      3.  นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชยั 4. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ  
     5.  นางสุพรรษา  โอมแก้ว 
งบประมาณทั้งสิ้น 130,000  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2564 

............................................................................................................................. ........................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 24 (ฉบับที่ 2)           
พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 วรรค 5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย             
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน            
และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
  การที่ผู้เรียนจะสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ดีนั้น ต้องเกิดจากผู้ เรียนมีความรัก ความศรัทธา                
สนใจ ใคร่ที่จะเรียนรู้ และต้องการที่จะเรียนรู้ในสถานการณ์ที่มีความสุข สนุกสนาน การเรียนรู้จะเกิดอย่างชัดเจน                
และมีความคงทน ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ริเริ่มด้วยตนเอง เป็นผู้ค้นพบหรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมทั้งกาย
และใจในกระบวนการเรียนรู้นั้น ด้วยการสัมผัสและสัมพันธ์กับของจริงและธรรมชาติด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
  ในยุคการปฏิรูปการศึกษา การศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษามีความเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียน 
เพราะการได้ไปศึกษาในแหล่งเรียนรู้ที่ เป็นสภาพจริง สถานที่จริง ทั้ งในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้ง ตระหนัก และเห็นคุณค่า
มากกว่าการได้ศึกษาจากเอกสารและการบอกเล่า 

ปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19  ในประเทศ   
ทำให้โรงเรียนบ้านหลังเขาไม่ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว  แต่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการทัศนศึกษา       
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด ซึ่งทำให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ตรง             
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มีความซาบซึ้ง ตระหนัก เห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด รู้จักคิดเป็น ทำเป็น 
แก้ปัญหาเป็น สามารถพัฒนาตนเองทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น   สามารถพัฒนาตนเอง
ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

     นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคน  
     3.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองได้ 
 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 
2. ร้อยละของนักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง 
สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ 

100 
 

100 
 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้             
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6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จำนวน  130,000  บาท   

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
          -  ปฐมวัย 
          -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

- 
 

20,000 
110,000 

- 

นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
น.ส.ภัทรา  ขวัญศรสีุทธ์ิ 
น.ส.ทิพวรรณ สิทธิชัย 
นางสุพรรษา โอมแก้ว 
น.ส.ศรสีุดา  เกื้อเมฆ 
 

รวมงบประมาณ - 130,000 - 

 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
2. ร้อยละของนักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถ
เรียนรู้พัฒนาตนเองได้ 
 

การสำรวจ 
 

การสังเกต 

แบบสำรวจ 
 

แบบสังเกต 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น   สามารถ
พัฒนาตนเองทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคต 
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โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้อที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหลังเขา / กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว   2. นายประสาร  ทองปรวน 
 3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล  4. นางสุพรรษา  โอมแก้ว          
 5. นายพริษฐ์  สุขช่วย  
งบประมาณทั้งสิ้น 50,000  บาท 
 10,000  บาท (เงินรายได้สถานศึกษา) 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตราที่ 6 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามมาตรา 23 การจัดการศึกษา            
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นตามสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มาตรา 24(4) จัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝั งคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มตามศักยภาพ         
การจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนและบุคลากรเกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม            
เห็นความสำคัญจองเรื่องบาปบุญคุณโทษ ให้ความสำคัญในวันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญของบุคคลต่าง  ๆ       
วันไหว้ครู มีการจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ การรณรงค์ตามกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  

 จากผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึน้ไป ร้อยละ 97.06  

  ดังนั้นเพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีวินัยในตนเอง ให้มีความตระหนัก                     
และมีจิตสำนึกในประพฤติปฏิบัติอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยที่ยั่งยืน 
 2.2  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 2.3  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาทุกคนได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัยในตนเอง  
  3.2.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการอบรมด้านคุณธรรม                     
จริยธรรม 90 

กิจกรรมที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ร้อยละของนักเรียนที่มีวินัยในตนเอง 90 
กิจกรรมที่ 3 วันสำคัญ ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 90 

กิจกรรมที่ 4 สวดมนต์สุดสัปดาห์ ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 100 
 

5. กิจกรรม/ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม             

กิจกรรมที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี             

กิจกรรมที่ 3 วันสำคัญ             

กิจกรรมที่ 4 สวดมนต์สุดสัปดาห์             
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6. งบประมาณทั้งสิ้น 50,000  บาท 
 10,000  บาท (เงินรายได้สถานศึกษา) 
 

           6.1 รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  50,000 บาท  

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม - 5,000 5,000 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
นางประสาร  ทองปรวน 
น.ส.วิภาพร สิงห์ขจรวรกุล 
นางสุพรรษา  โอมแก้ว 
นายพริษฐ์  สุขช่วย 
 

กิจกรรมที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี - 10,000 10,000 

กิจกรรมที่ 3 วันสำคัญ - 5,000 15,000 

กิจกรรมที่ 4 สวดมนต์สุดสัปดาห์ - - - 
รวมงบประมาณ - 20,000 30,000 

             
  6.2 รายละเอียดกิจกรรมและเงินรายได้สถานศึกษาที่ใช้  10,000 บาท  

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม - 1,000 1,000 นางบุรินทร์  นุ่นขาว 
นางประสาร  ทองปรวน 
น.ส.วิภาพร สิงห์ขจรวรกุล 
นางสุพรรษา  โอมแก้ว 
นายพริษฐ์  สุขช่วย 
 

กิจกรรมที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี - 2,000 2,000 

กิจกรรมที่ 3 วันสำคัญ - 2,000 2,000 

กิจกรรมที่ 4 สวดมนต์สุดสัปดาห์ - - - 
รวมงบประมาณ - 5,000 5,000 

 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การสำรวจ แบบสำรวจ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีวินัย การสังเกต แบบสังเกต 
3. ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม การสำรวจ แบบสำรวจ 
4. ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม การสำรวจ แบบสำรวจ 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีความตระหนัก มีจิตสำนึกในการประพฤติปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเองอย่าง
ยั่งยืน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ส่วนที่ 5 
การกำกับ ติดตาม ประเมนิผล และรายงาน 

การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน เป็นกิจกรรมสำคัญที่กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ทราบปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และความสำเร็จ เป็นระยะๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนแผนงาน/
โครงการได้ทันท่วงที โรงเรียนบ้านหลังเขา จึงได้กำหนดกลไกในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลโครงการ           
ในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สามารถนำผลการติดตาม ประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงโครงการ   ทั้งในส่วนของ
เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือทรัพยากร   ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในระหว่างปี รวมทั้งเพ่ือนำผลการติดตาม ประเมินโครงการมาใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาในปีต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ โดยพิจารณาจากเง่ือนไข

ของระยะเวลา และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ 
2. เพ่ือรวบรวมปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างปี 
3. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
4. เพ่ือรายงานข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงกิจกรรม โครงการเพ่ือให้

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีความเหมาะสมต่อไป 

สาระสำคัญของการกำกับ ติดตามและประเมินผล 
  การกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  2564            
ของ โรงเรียนบ้านหลังเขา แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ประจำทุก 3 เดือน 
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการและแผนปฏิบัติการ 

แนวในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
  โรงเรียนบ้านหลังเขา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กำหนดปฏิทินการ
กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับทราบและรายงานผลความก้าวหน้า และ
ปัญหาอุปสรรค ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

  ครั้งที่  1 ตุลาคม 2563 – เมษายน 2564 ติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด            
ในแต่ละโครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านหลังเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  ครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2564– กรกฎาคม 2564 ติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด       
ในแต่ละโครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาร ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  ครั้งที่ 3 กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564 ติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่
ละโครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและจะมีการปรับแผนงาน/โครงการตาม
ความจำเป็นและความต้องการ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล จะมีการประเมินผลสำเร็จของวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด โดยมีการกำหนดค่ าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ และมีการกำหนดค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน และวิธีดำเนินการโดย
กำหนดการกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล จำนวน 3 ครั้ง เพ่ือได้ทราบผลสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค การ
ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนบ้านหลังเขา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหลังเขา 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546      
ด้วยโรงเรียนบ้านหลังเขาจะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้เป็นเครื่องมือ        
ในการบริหารงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้การจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย            
มีความสอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้ เรี ยน และมีผลผลิตตัวชี้วัดตามเป้าหมายที่วางไว้        
โรงเรียนบ้านหลังเขาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
กำหนดโครงการตามกลยุทธ์ และวงเงินที่ได้รับจัดสรรให้แต่ละงานที่รับผิดชอบ จัดทำรายละเอียดโครงการสนับสนุน
ให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จ               
ตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

1.1  นางบุรินทร์  นุ่นขาว   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา  ประธานกรรมการ 
1.2  นายวนันดร  อ่อนรู้ที่  ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ  รองประธานกรรมการ 
1.3  นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา รองประธานกรรมการ 
1.4  นายตะวัน เพ็ชรดวงเดียว กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
1.5  นายประสาร  ทองปรวน ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
1.6  นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
1.7  นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
1.8  นางสุพรรษา  โอมแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา            กรรมการ  
1.9 นางสาววิภาพร สิงห์ขจรวรกุล  ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา            กรรมการ  
1.10  นางชนาภา  สุระกุล ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา  กรรมการและเลขานุการ 
1.10  นางสุภาวดี  ชูมณี    เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 2.  คณะกรรมการชุดวิเคราะห์ SWOT มีหน้าที่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา ความต้องการ และการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วย 

2.1  นางบุรินทร์  นุ่นขาว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา  ประธานกรรมการ 
2.2  นายวนันดร  อ่อนรู้ที่  ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ  รองประธานกรรมการ 
2.3 นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา รองประธานกรรมการ  



2.4  นายตะวัน เพ็ชรดวงเดียว  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
2.5  นายประสาร  ทองปรวน  ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
2.6  นางสาวทิพวรรณ สิทธิชัย  ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
2.7  นางสโรชา เอียดชูทอง  ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
2.8  นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ  ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
2.9  นางรัชนี ขวัญศรีสุทธิ์  ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
2.10 นางอุไร  สัญวงค์    ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
2.11 นางสาวจุฑามาศ ชอบชูผล  ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
2.12 นางสาวอดาภรณ์  ชุมอักษร  ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
2.13 นางสุพรรษา  โอมแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
2.14 นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล   ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
2.15  นางสาวปราชญ์ญาณี  ขุนทอง    ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
2.16  นางสาวจิราพรรณ เมืองแก้ว   ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
2.17  นางสาววนิดา  แสงแก้ว    ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
2.18  นายพริษฐ์  สุขช่วย   ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
2.19  นายฐาปกรณ์  ลายวิลัย    ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
2.20 นางสาวนริศรา  ทับอาสา  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหลังเขา  กรรมการ 
2.21 นางจริยา  เกปัน   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหลังเขา  กรรมการ 
2.22  นางสาวปิยะนุช  บัวชุม  ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
2.23  นางสาวลัดดา  หนูเซ่ง    ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหลังเขา  กรรมการ 
2.24 นางสาวอัจจณี  ทองใบ  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหลังเขา  กรรมการ 
2.25 นางสาวสุทธิรัตน์  หนูนวน  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหลังเขา  กรรมการ 
2.26  นางวรรณประภา  อินไหม  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหลังเขา  กรรมการ 
2.27  นางชนาภา  สุระกุล    ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการและเลขานุการ 
2.28  นางสาวณัฐชยา ชิดเชื้อ  ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.29 นางศศิธร  สุวรรณรัตน์  ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 3.  คณะกรรมการจัดทำ  บทที่  1  ภาพรวมของสถานศึกษา  (School  Profile) 
  -  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

-  ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
-  ข้อมูลนักเรียน 
-  ข้อมูลบุคลากร 
-  ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนเรียนรู้ 
-  ข้อมูลด้านการบริหาร 
-  ระบบโครงสร้างการบริหารจัดการ 



-  แผนภูมิบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหลังเขา 
-  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-  โครงสร้างเวลาเรียน 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  ผลงานที่ผ่านมาในรอบ  3  ปี 
 

คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 
  3.1  นางสาวณัฐชยา  ชิดเชื้อ   ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา ประธานกรรมการ 
  3.2  นางสุพรรษา  โอมแก้ว   ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการ 
  3.3  นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ   ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการ 
  3.4  นางสาวจิราพรรณ  เมืองแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการ 
  3.5  นางชนาภา  สุระกุล   ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการ 
  3.6  นางศศิธร  สุวรรณรัตน์    ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการ 
  3.7  นางสุภาวดี  ชูมณี   ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการและเลขานุการ 
 

 4.  คณะกรรมการจัดทำ  บทที่  2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  -  วิสัยทัศน์ 
  -  พันธกิจ 
  -  เป้าหมาย 
  - มาตรฐานการศึกษาระดับชั้นปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 
  4.1  นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ์    ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา ประธานกรรมการ 
  4.2  นางสโรชา  เอียดชูทอง   ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการ 
  4.3  นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชัย   ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการ 
  4.4  นางชนาภา  สุระกุล   ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการ 
  4.5  นางศศิธร  สุวรรณรัตน์    ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการ 
  4.7  นางสาวณัฐชยา  ชิดเชื้อ   ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 5. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน้าที่จัดทำรายละเอียดโครงการ 
ประกอบด้วย 

5.1  นางบุรินทร์  นุ่นขาว       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา    ประธานกรรมการ 
5.2  นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์       รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา รองประธานกรรมการ 
5.3  นายประสาร  ทองปรวน      ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
5.4  นางสโรชา เอียดชูทอง      ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
5.5  นางรัชนี ขวัญศรีสุทธิ์      ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
5.6  นางสาวทิพวรรณ สิทธิชัย      ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 



5.7  นางอุไร  สัญวงค์       ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
5.8  นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ      ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
5.9  นางสาวสุพรรษา  โอมแก้ว      ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
5.10 นางสาวจุฑามาศ ชอบชูผล        ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
5.11 นางสาวปราชญ์ญาณี  ขุนทอง    ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
5.12 นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล  ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
5.13 นางสาวจิราพรรณ เมืองแก้ว     ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
5.14 นางสาววนิดา  แสงแก้ว          ครโูรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
5.15 นางสาวอดาภรณ์  ชุมอักษร       ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
5.16 นางสาวปิยะนุช  บัวชุม         ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
5.17  นายพริษฐ์  สุขช่วย        ครผูู้ช่วยโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
5.18 นายฐาปกรณ์  ลายวิลัย         ครผูู้ช่วยโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
5.19  นางสาวนริศรา  ทับอาสา       ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
5.20  นางจริยา  เกปัน        ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหลังเขา   กรรมการ 
5.21 นางชนาภา  สุระกุล          ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการและเลขานุการ 
5.22  นางสาวณัฐชยา ชิดเชื้อ        ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.23  นางศศิธร  สุวรรณรัตน์        ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.24  นางสุภาวดี   ชูมณี          เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

6.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดทำเอกสาร จัดพิมพ์ต้นฉบับ และเข้ารูปเล่มประกอบด้วย 
6.1  นางบุรินทร์  นุ่นขาว        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา    ประธานกรรมการ 
6.2  นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์       รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา  รองประธานกรรมการ 
6.3  นายประสาร  ทองปรวน        ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา        กรรมการ 
6.4  นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ์       ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา        กรรมการ 
6.5  นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชัย       ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา     กรรมการ 
6.6  นางสาวศรีสุดา เกื้อเมฆ       ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา     กรรมการ 
6.7  นางสุพรรษา  โอมแก้ว       ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา     กรรมการ 
6.8  นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล    ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา          กรรมการ  
6.9  นางชนาภา  สุระกุล         ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา      กรรมการและเลขานุการ 
6.10  นางสาวณัฐชยา ชิดเชื้อ       ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
6.11  นางศศิธร  สุวรรณรัตน์       ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
6.12  นางสุภาวดี   ชูมณี         เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



7.  คณะกรรมการฝ่ายการตรวจสอบเอกสาร มีหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียด
ของโครงการ ประกอบด้วย 

7.1  นางบุรินทร์  นุ่นขาว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา  ประธานกรรมการ 
7.2  นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา  รองประธานกรรมการ 
7.3  นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา    กรรมการ 
7.4  นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชัย ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา    กรรมการ 
7.5  นางชนาภา  สุระกุล   ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา         กรรมการ  
7.6  นางศศิธร  สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา    กรรมการ  
7.7 นางสาวณัฐชยา ชิดเชื้อ     ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

               

  ประกาศ ณ วันที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563    

    
 

                                                                    

                                                    (นางบุรินทร์  นุ่นขาว) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา 

 
 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหลังเขา 

ครั้งที่ 7 / 2563 

วันที่  18  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา  13.00 น.  

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลังเขา  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
 

ผู้เข้าประชุม 

 1. นายวนันดร  อ่อนรู้ที่   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. นายณรงค ์  พนมรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. นางสาวยุพา  แสงศรีจันทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. นางสาวศิรินาถ ทองสงวน  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. นายเจดสถาพร คงประสม  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. นายนพกร  หนูเรือง   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7. สมพร  ชูบุญส่ง   ผู้แทนองค์กรชุมชน 

 9. นายประสาร  ทองปรวน  ผู้แทนครู 
 11. นายตะวัน  เพ็ชรดวงเดียว  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 12. นางสาวพรทิพย์ เทพพูลผล  ผู้แทนศิษย์เก่า 

 13. พระครูสุภัทรธรรมสาร   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
 15. นางบุรินทร์  นุ่นขาว   กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นางสาวทิพวรรณ    สิทธิชัย   ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา 
 2. นางสาววิภาพร   สิงห์ขจรวรกุล  ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา 
 3. นางสุพรรษา  โอมแก้ว   ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา 
 4. นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ์  ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา 
 5. นางสาวศรีสุดา   เกื้อเมฆ   ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นางนกมล  จิตรา   ผู้แทนผู้ปกครอง 

 2. นางสาวทวี   พูดเพราะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. พระมหายศวิกรณ ์  เปมสีโล   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
 ประธานคณะกรรมการฯ นายวนันดร  อ่อนรู้ที่ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน       
บ้านหลังเขา ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 



ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานในที่ประชุมได้มอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งเรื่องต่าง ๆ ในที่ประชุม 
 1.1 นางบุรินทร์  นุ่นขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา ขออนุญาตประธาน ในที่ประชุม                         

เพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เนื่องด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2            

นายประจักษ์  ช่างเรือ ได้เกษียณอายุราชการ ในการนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งใหม่  เป็นนางชุลีกร   

ทองด้วง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 แทน  

จากการปรับเปลี่ยนบุคลากรดังกล่าวทำให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 ได้แจ้ง

เกี่ยวกับนโยบายใหม่ในการจัดการศึกษานั้น ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา นางบุรินทร์  นุ่นขาว  

ได้รับนโยบายใหม่จาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และนำมาแจ้งแนวการดำเนินงาน 

ดังนี้ 

1. มีการทำงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเป้าหมาย 

2. ทำให้มีคุณภาพที่ดีข้ึน ประมาณท่ีมากขึ้น และสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

3. มุ่งการทำงานด้วย 4 ข้อ  3.1 เติมศักยภาพ  3.2 มืออาชีพ 3.3 เชิงรุก  3.4 ต้องประชาสัมพันธ์

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

1. ดำเนินนโยบายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

2. นโยบายด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ 

3. การพัฒนาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

4. การเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 

จุดเน้น  การพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ การมีงานทำ 

- การพัฒนาปฐมวัยให้มีความพร้อม 

- พัฒนาคุณภาพโรงเรียน  รวมโรงเรียนขนาดเล็ก (หนึ่งตำบล หนึ่งคุณภาพ) 

มติที่ประชุม     รับทราบ  

 1.2 นายประสาร  ทองปรวน ชี้แจงเรื่องการของบซ่อมแซมอาคารเรียนทั้งหมด 4 รายการ จากสำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้แก่ 
  1. อาคารเก็บพัสดุ อาคารประกอบจัดสร้างด้วยเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน ปี พ.ศ. 2549 
  2. โรงฝึกงาน แบบ อก.ตร. (โรงอาหาร สร้าง พ.ศ.2520)  
  3. อาคารเรียน ป.1ก (สร้าง พ.ศ. 2523) อาคารเรียน 3 
  4. อาคารเรียน ป.1ก (สร้าง พ.ศ. 2513) อาคารเรียน 1 



 ซึ่งเรื่องงบประมาณทางเขตจะพิจารณาถึงการทำหลังคาอับดับแรกเพราะถ้าหลังคารั่วจะจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนไม่ได้ 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

 1.3 นางบุรินทร์ นุ่นขาว ปีการศึกษา 2/2563 ทางโรงเรียนบ้านหลังเขาจะนำนักเรียนไปเรียนรู้                     

ที่ตลาดนัดพอเพียงเพ่ือการเรียนรู้  เป็นการนำตลาดนัดเข้าสู่การเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพ        

จากประสบการณ์โดยตรงไปนำผลไปสู่โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ประชุม     รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563  เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม     รับรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 การจ้างครูต้องขออนุญาตเขตพ้ืนที่ ถ้าหากเกิดการเลิกจ้างแล้ว มีปัญหา เขตพ้ืนที่จะไม่รับผิดชอบ     

ในการจ้างต้องมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามระเบียบ  

มติที่ประชุม     รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 รายงานผล การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ ปี พ.ศ.2563  ดังนี้ 

ที ่
โครงการ 

กลุ่มงาน 
งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

ที่รับผิดชอบ 

 เงินอุดหนุน 

1 จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอนวัสดุ
เพื่อการศึกษา 

งานวิชาการ 69,413.00  69,413.00  -  

2  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน งานวิชาการ 9,000.00  8,600.00  400.00   

3 ส่งเสริมความสามารถพิเศษ งานวิชาการ 107,000.00  107,000.00  - เปลี่ยนแปลงโครงการเป็น

โครงการปรับปรุงสนามเด็ก

เล่นเป็นเงิน  74,850 บาท 

4 ห้องสมุดมีชีวิต งานวิชาการ  10,000.00  8,900.00  1,100.00   

5 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา งานวิชาการ 10,000.00  9,950.00  50.00   

6 การบริการสารสนเทศ/ICT งานวิชาการ  17,220.00  17,016.00  204.00   

7 เข้าค่ายทักษะทางวิชาการ งานวิชาการ 103,576.00  100,412.00  3,164.00   

8 ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู ้ งานวิชาการ 101,580.00  - 101,580.00   

9 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การประกันคณุภาพการศึกษา 

งานวิชาการ  1,500.00  1,030.00  470.00   

10 พัฒนาจัดการศึกษาระดับปฐมวัย งานวิชาการ 62,368.00   62,368.00  -    ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 

11 สื่อเพื่อหนูน้อยสร้างสรรค ์ งานวิชาการ 22,000.00  22,000.00  -     

12 การจัดการเรยีนการสอนและ
วัดผลประเมินผล 

งานวิชาการ  22,000.00   21,580.00  420.00   

13  นิเทศ กำกบั ติดตามการปฏบิัติงาน
สอนและวิจยัในชั้นเรียน 

งานวิชาการ 1,000.00  831.00  169.00   

14 เปิดโลกทัศน์ครูปฐมวัย งานวิชาการ 10,854.00  10,854.00     

15 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

งานบุคคล 60,000.00  60,000.00  -  

16 พัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ งานงบประมาณ 20,000.00  20,000.00  -  

17 พัฒนาศักยภาพนักเรยีนสู่ความ
เป็นเลิศทางดา้นกรีฑา 

งานบริหารทั่วไป 12,458.27  12,458.00  0.27  เปลี่ยนแปลงโครงการเป็น
โครงการปรับปรุงสนามเด็ก
เล่นเป็นเงิน  12,485 บาท 

18 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ งานบริหารทั่วไป 13,000.00   13,000.00  -  

19 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสรมิ
คุณลักษณะพอเพียง 

งานบริหารทั่วไป 1,000.00            -    1,000.00   



ที ่
โครงการ 

กลุ่มงาน 
งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

ที่รับผิดชอบ 

 เงินอุดหนุน 

20 ประชาสมัพันธ์โรงเรียน งานบริหารทั่วไป 8,000.00   8,000.00    

21 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 

งานบริหารทั่วไป 2,000.00  -  2,000.00   

22 เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในโรงเรียน 

งานบริหารทั่วไป 46,380.00  46,380.00  -  

23 วัสดุสำนักงาน งานบริหารทั่วไป 96,500.00  96,500.00  -  

24 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 

งานบริหารทั่วไป 35,000.00  35,000.00  - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อนุบาล 

25 งบสำรองจ่าย งานบริหารทั่วไป 38,485.00  38,485.00  - ปรับปรุงรั้วโรงเรยีน 

26 ค่าสาธรณูปโภค ก่อนประถม งานบริหารทั่วไป 50,000.00  29,094.59  20,905.41   

27 ค่าสาธรณูปโภค ประถม งานบริหารทั่วไป 170,000.00  147,500.80  22,499.20   

28 งบเหลือจ่าย งานบริหารทั่วไป 60,000.00  60,000.00  - ซ่อมประปา 

 เงินจาก อบต.เขาวิเศษ 

29 อาหารกลางวัน งานบริหารทั่วไป                        
-    

 

30 อาหารเสริม (นม) งานบริหารทั่วไป                        
-    

 

เงินรายได้สถานศึกษา 

31 หลังเขาร่วมใจ ปลอดภยัจาก
เชื้อไวรัสโคโรนา ฯ(อบต) 

งานบริหารทั่วไป 18,490.00  18,490.00  -  

เงินกสศ.เพ่ือโรงเรียนบ้านหลังเขา 

32 กสศ.เพื่อโรงเรียนบ้านหลังเขา งานบริหารทั่วไป  42,000.00   42,000.00  -  

รวมท้ังหมด           
1,220,824.27  

          
1,066,862.39  

       
153,961.88  

 

 

มติที่ประชุม     พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

 

 



4.2 การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564  (เอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม     พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4.3 โรงเรียนบ้านหลังเขา ได้ดำเนินการจัดจ้างครู จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

 การต่อสัญญาครูอัตราจ้าง โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนบ้านหลังเขา มีครูอัตราจ้าง

จำนวน 3 ราย ทางโรงเรียนได้จัดจ้างโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษาและเป็นการจ้าต่อเนื่องมาจำนวน 4 ปีแล้ว 

  1. นางวรรณประภา   อินไหม  โดยการจ้างในอัตรา เดือนละ 8,500 บาท 

  เหตุผลในการจ้าง  เพ่ือเป็นครูพ่ีเลี้ยง ช่วยดูแลเด็กนักเรียนในกรณีครูติดภารกิจ ครูไปราชการ โดยทาง

โรงเรียนไม่ต้องปิดเรียนในชั้นนั้น ๆ 

  2. นางสาวสุทธิรัตน์  หนูนวน  เอกวิทยาศาสตร์  โดยการจ้างในอัตรา เดือนละ 8,500 บาท 

  เหตุผลในการจ้าง  ด้วย โรงเรียนบ้านหลังเขาเข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  จำเป็นต้องอาศัยครู          

ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ มาช่วยในการจัดทำโครงการ แต่ละระดับชั้น ระดับประถมศึกษา ไม่มีครู

ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

  3. นางสาวอัจจณี  ทองใบ   เอกสังคมศึกษา  โดยการจ้างในอัตรา เดือนละ 8,500 บาท 

  เหตุผลในการจ้าง  โรงเรียนบ้านหลังเขา มีครูเอกสังคม 1 คน ทำให้ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน

เนื่องจากจำนวนห้องเรียน ป.1 -ป.6 จำนวน 12 ห้อง  จำเป็นที่จะต้องขอจ้างเพ่ิมเติมครูจำนวน 1 คน 

  ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา  โดยจัดทำโครงการจัดจ้างค รู และ

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ  ทางโรงเรียนจึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เพื่อจัดทำสัญญาจ้างต่อในปีงบประมาณ 2564  

  นายวนันดร  อ่อนรู้ที่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อภิปรายถึงเหตุผลและความจำเป็น             

ที่โรงเรียนและนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการจ้างครูอัตราจ้าง ซึ่งโรงเรียนบ้านหลังเขามีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี 

มติที่ประชุม     พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

 5.1 นายประสาร  ทองปรวน ขอชี้แจงเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ ดังนี้  
  1. ห้องสำนักงาน  ปรับปรุงห้องสำนักงานเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการเก็บของ และจัดทำห้องพักสำหรับ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา  

  2. ห้องประชุม  ขยายห้องประชุมเพ่ือไว้ในการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือความสะดวกสบายในการประชุม 

มติที่ประชุม     รับทราบ 



 5.2 นายวนันดร  อ่อนรู้ที่  โรงเรียนบ้านหลังเขาควรเพิ่มไฟส่องสว่างในยามค่ำคืน เพ่ือความปลอดภัย
ในโรงเรียนและเพ่ือความปลอดภัยของรถที่สัญจรไปมาบนถนน 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

 5.3 นางบุรินทร์  นุ่นขาว  ทางโรงเรียนบ้านหลังเขาจะเพ่ิมไฟส่องสว่างตามจุดต่างๆ ที่เห็นว่าสำคัญ 
และจะทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านหลังเขาให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม และปลอดภัย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และนางบุรินทร์  นุ่นขาว ขอตั้งธง (ประกาศความสำเร็จ) ว่าจะทำโรงเรียน    
บ้านหลังเขาให้เป็นโรงเรียนพระราชทาน ระดับชั้นอนุบาล ตามพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 
เป้าหมายสูงสุดของโรงเรียนคือโรงเรียนพระราชทาน 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

 5.4 นายวนันดร  อ่อนรู้ที่  ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยินดีให้ความร่วมมือในการ

ดำเนินการเพือ่ทำให้โรงเรียนบ้านหลังเขาเป็นโรงเรียนพระราชทาน 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 

 

     (ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม 

        (นางบุรินทร์  นุ่นขาว) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา 

 

 

     (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายวนันดร  อ่อนรู้ที่) 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

         โรงเรียนบ้านหลังเขา 
 

 

 

 

 

 



แผนการใช้งบประมาณ และโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 โรงเรียนบ้านหลังเขา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กำหนดให้   มีแผนการ
ใช้งบประมาณ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรให้เพ่ือการปฏิบัติและพัฒนางานตามภารกิจ
ในปีงบประมาณ 2564 วงเงินรวม  1,634,498 บาท  แบ่งออกเป็น เงินอุดหนุนรายหัว 1,132,988 และเงินรายได้
สถานศึกษา 501,510 บาท กำหนดรายละเอียด ดังนี้ 
 
 1.  งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านหลังเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) วงเงิน 295,000 บาท 
กำหนดรายละเอียด ดังนี้ 
 

หมวดรายจ่าย/รายการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธารณูปโภค 
ค่าใช้สอย     
     - ค่าซ่อมแซมอาคารประกอบ - 30,000 - - 
ค่าวัสดุ     
     - ค่าวัสดุสำนักงาน - - 65,000 - 
ค่าสาธารณูปโภค - - - 200,000 

รวมทั้งสิ้น  (295,000) 0 30,000 65,000 200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2.  โครงการตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านหลังเขา ดังนี้ 

กลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 เพิ่มประสิทธิภาพการจดั
การศึกษาเพื่อความมั่นคง 

1.จัดการเรียนรู้และวดัผลและประเมินผล  18,000 - งานวิชาการ 
2. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 500 4,000 งานบริหารทั่วไป 

 3.เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 50,000   10,000 งานบริหารทั่วไป 

 4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 500     3,000   งานบริหารทั่วไป 
2. ส่งเสรมิการจดัการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน  31,000 - งานวิชาการ 
2. ส่งเสรมิความสามารถพิเศษ 100,000 - งานวิชาการ 
3. เข้าค่ายทักษะทางวิชาการ 116,478 - งานวิชาการ 
4. พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางดา้น
กีฬาและกรฑีา 

5,870  10,000     งานบริหารทั่วไป 

3. พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์

1.ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2,000 - งานวิชาการ 

2. ห้องสมุดมีชีวิต 10,000   - งานวิชาการ 
3. นิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบตังิานสอนและการ
วิจัยในช้ันเรียน 

2,000   - งานวิชาการ 

4.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
พัฒนาการศึกษา 

68,740 - งานวิชาการ 

5. เปิดโลกทัศน์ครูปฐมวัย 10,000   - งานวิชาการ 
6. สื่อเพื่อหนูน้อยสร้างสรรค ์ 25,000 - งานวิชาการ 
7. พัฒนาการจัดการศึกษาระดบัปฐมวัย 70,600 - งานวิชาการ 
8. ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 

30,000   - งานบุคลากร 

9. โครงการปรับปรุงทำเนียบบุคลากรและ
โครงสร้างการบรหิาร 

10,000   - งานบุคลากร 

10. โรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ  7,500    10,000 งานบริหารทั่วไป 

11. อาหารกลางวัน *  1,936,000   - งานบริหารทั่วไป 
12. อาหารเสรมิ (นม) * 807,263.60   - งานบริหารทั่วไป 
1.3พัฒนาแหล่งเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะใฝ่
รู้ใฝ่เรยีนของนักเรียน 

40,000  
  

95,000       
 

งานบริหารทั่วไป 

 14. พัฒนาแหล่งเรียนรูเ้พื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ใฝ่เรียน ใฝรู่้ ระดับปฐมวัย 

42,800 - งานบริหารทั่วไป 

ข้อที่ 4 เพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มมีาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

1. พัฒนาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 10,000   - งานวิชาการ 
2. การบริการสารสนเทศ/ICT 20,000 - งานวิชาการ 
3. ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 10,000    13,210 งานบริหารทั่วไป 



 

 
หมายเหตุ โครงการที่มีเครื่องหมาย * เป็นเงินท่ีได้รับการจัดสรรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 (องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ) 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
4. ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

5,000   
  

5,000   งานบริหารทั่วไป 

5. ส่งเสรมิการจดัการศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - 30,000 งานวิชาการ 

2. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ 130,000   - งานวิชาการ 

6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการ
จัดการศึกษา 

1. การประชุมเชิงปฏิบตัิการเรื่องประกันคณุภาพ
การศึกษา 

2,000  งานวิชาการ 

2. พัฒนาระบบงานการเงินและพสัด ุ 20,000 - งานงบประมาณ 
3. จัดจ้างคร ู - 321,300 งานบุคคล 

 รวม 837,988 501,510  



คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 
 นางบุรินทร์  นุ่นขาว   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา 
 นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา 
 นายประสาร  ทองปรวน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา 

นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชัย   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา 
 นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 นางสุพรรษา  โอมแก้ว   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 นางรัชนี   ขวัญศรีสุทธิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 
พิมพ/์จัดรูปแบบ/ออกแบบปก 
 นางชนาภา  สุระกุล   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 นางศศิธร  สุวรรณรัตน์  เจ้าหน้าที่ 
 นางสาวณัฐชยา  ชิดเชื้อ   เจ้าหน้าที่การเงิน 
 นางสุภาวดี  ชูมณี   เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 



 


