ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประวัติสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2483 ที่ดินและอาคารเรียน
หลังเดิมเป็นของวัด ชาวบ้านพร้อมใจกันยกให้เป็นสมบัติของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตาบลโนนฆ้อง อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น มีเขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือบ้านคาหัวช้าง บ้านโนนตุ่น และบ้านหินกอง ต่อมาเมื่อพุทธศักราช 2501 บ้านหิน
กองได้แยกเป็นเอกเทศ ชาวบ้านและผู้นาหมู่บ้านได้ก่อสร้างอาคารเรียนในที่ดินที่ชาวบ้านได้สงวนไว้เป็นสมบัติของโรงเรียน
ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 11 ตาบลโนนฆ้อง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2504งบประมาณในการก่อสร้าง 21,150 บาท โดยไม่อาศัยงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด รายชื่อครูใหญ่ อาจารย์
ใหญ่ ผู้อานวยการ ดังนี้
1. นายฉะอ้อน จุลคาภา
พ.ศ. 2483-2483
2. นายประสิทธิ์ จันทร์สา
พ.ศ. 2484-2485
3. นายประดิษฐ์ เชษฐบุตร
พ.ศ. 2485-2501
4. นายสถิต
อาวรรณดี
พ.ศ. 2501-2504
5. นายจันทร์
บุญลือ
พ.ศ. 2504-2509
6. นายพรมมา เสนไสย์
พ.ศ. 2509-2513
7. นายชม
โหยงโสภา
พ.ศ. 2513-2515
8. นายสุวรรณ เพียโย
พ.ศ. 2515-2518
9. นายสมจิต
ทนทาน
พ.ศ. 2518-2543
10.นายสาเร็จ ญาณสว่าง
พ.ศ. 2543-2547
11.นายประดิษฐ์ ชาสังข์
พ.ศ. 2547-2551
12.นายประสิทธิ์ รักญาติ
พ.ศ. 2551-2556
13. นายประมูล พรมกรรณ์
พ.ศ. 2557- 2559
14. ดร.กรกช วรรณไชย
พ.ศ. 2559 – 2562
15. นางธราภรณ์ จิตรสม
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามการก่อสร้างและปรับปรุง
- ปีพ.ศ.2504 คณะครู ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครองทั้ง 3 หมู่บ้านได้ตกลงกันล้อมรั้วโรงเรียน
ด้วยไม้เนื้อแข็งขนาด 5” x 5” x 170” บริจาคหลังคาเรือนละ 5 ต้น แต่ปรากฏว่าดาเนินการได้เพียง 3 ด้านคือด้านทิศ
เหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ ยังคงเหลืออยู่ทางด้านทิศตะวันตกจะได้ดาเนินการในปีต่อไป
- ปีพ.ศ.2516 คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนบ้านคาหัวช้างได้พร้อมใจกันจัดหาอุปกรณ์การศึกษา กระดาน3 แผ่น
โต๊ะ ม้านั่งนักเรียนชนิดคู่จานวน 7 ชุด คิดเป็นเงิน 850 บาท พร้อมกับปรับปรุงฐานเสาธงชาติใหม่
- ปีพ.ศ.2520ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลัง ที่สองให้เป็นแบบป.1ฉ.ขนาด 4 ห้องเรียน
เสร็จเรียบร้อยสิ้นค่าก่อสร้าง 195,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2520
- ปีพ.ศ.2522 คณะครูและชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้านร่วมใจกันสร้างชื่อป้ายโรงเรียนใหม่แบบคอนกรีตพร้อมประตู
เหล็ก เสร็จสิ้นเป็นเงิน 5,000 บาท
- ปีพ.ศ.2523 นายจาปี คลยงค์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว บริจาคเงิน 10,000 บาท
สมทบทุนสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศเหนือเสร็จสิ้นเป็นเงิน 15,000 บาท
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- ปีพ.ศ.2525 นายแถม ดีบุญมี มอบเงิน 10,000 บาท สร้างฐานเสาธงชาติและเสาธงชาติเหล็กพร้อมทาสีเสร็จ
เรียบร้อย
- ปีพ.ศ.2526 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) สร้าง
อาคารอเนกประสงค์เป็นเงิน 130,000 บาท แบบอาคาร 312 และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้จัดตั้งวงดนตรีโปงลางขึ้นใช้
งบประมาณ 5,000 บาท
- ปีพ.ศ.2527 คณะครู นักเรียนและชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้านพร้อมทั้งนายเสงี่ยม จันทร์พุฒ ร่วมใจกันซื้อเครื่อง
ขยายเสียงเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาทเมื่อวันที่12 เดือน มีนาคม 2527
- ปีพ.ศ.2527 วันที่ 2 เดือน ตุลาคม คณะครูและชาวบ้านโนนตุ่น ชาวบ้านคาหัวช้าง ช่วยกันต่อกระแสไฟฟ้า
เข้าโรงเรียนสิ้นเงิน 3,000 บาท
- ปีพ.ศ.2528 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ บริจาครั้วลวดหนาม มูลค่า 10,000 บาท
- ปีพ.ศ.2529 คณะครูและชาวบ้านโนนตุ่นบริจาคเงินสร้างรั้วคอนกรีตทางด้านทิศตะวันออก
- ปีพ.ศ.2529 ทางราชการสร้างส้วมให้ 1 หลัง แบบ สปช.601/2 เป็นเงิน 20,000 บาท
- ปีพ.ศ.2533 ทางสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคาร
เรียน 2 ชั้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียนให้ 1 หลัง ราคา 1,035,500 บาท สร้างเสร็จเมื่อ
วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2533 และในปีเดียวกันนี้ทางโรงเรียนยังได้งบประมาณ สระน้า จานวน 1 บ่อ ราคา 103,900
บาท
- ปี พ.ศ.2534 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้าง ฝ.33 (ถังเก็บน้าฝน)จานวน 1 ชุดราคา 50,000บาท
- ปีพ.ศ.2535 คณะครูและชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้านได้ร่วมบริจาคเงินสร้างสนามเซปักตระกร้อมูลค่า7,500 บาท
- ปีพ.ศ. 2537 นายทวีพงษ์ ประสงค์สุข มอบเงิน 25,000 บาท สร้างสนามวอลเล่ย์บอลเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 25
เดือน กรกฎาคม 2537
- ปีพ.ศ. 2539 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการให้ก่อสร้าง ฝ. 33(ถังเก็บน้าฝน) จานวน 1 ชุดราคา
80,000 บาท และในปีเดียวกันนี้คณะผ้าป่าสามัคคีจากกรุงเทพฯได้นาเงินมาบริจาคเป็นจานวนเงิน 200,000 บาทเพื่อสร้าง
รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมซุ้มประตูหินอ่อนและยังได้รับงบประมาณจากทางราชการให้ก่อสร้างสนามบาสเกตบอลมูลค่า
128,000
- ปีพ.ศ.2542 ทางสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณสร้า งส้วมนอกอาคาร
1 หลัง 2 ที่นั่ง แบบ สปช.601/26 มูลค่า 55,500 บาท
1) ฝ.33 (ถังเก็บน้าฝน) จานวน 1 ชุด ราคา 72,000 บาท
2) อาคารเรียนชั่วคราวแบบกรมสามัญ จานวน 1 หลังราคา 555,000 บาท
3) ส้วมนอกอาคารแบบ สปช.601/26 จานวน 1 หลังราคา 20,000 บาท
- ปีพ.ศ.2543 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วมนอกอาคารแบบ สปช.601/26จานวน 1 หลังราคา101,000
บาท
- ปีพ.ศ.2553 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมมือร่วมใจจัดหาทุนเพื่อ
ก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนขึ้น 1 หลังราคา 450,000 บาท
- ปีพ.ศ.2554 ได้รับงบบริจาคจากเอกชนชื่อบริษัทมิตซูมิซิเฮฟวี่อินดัสตรีสมหาจักรแอร์คอนดิชั่นเนอร์สมหาชน
จากัด ก่อสร้างอาคารเรียนให้จานวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ราคา 800,000 บาท
1) ได้ปรับปรุง ฝ.33 (ถังเก็บน้าฝน)ทีช่ ารุดแล้วปรับเป็นห้องส้วมสุขสันต์ใช้งบประมาณ 40,000 บาท
2) ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เป็นห้องเรียนระดับ ปวช. 2 ห้องเรียน ราคา 55,000 บาท
3) ก่อสร้างห้องสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน จานวน 1 หลังราคา 49,000 บาท
- ได้รับงบประมาณจากเทศบาลตาบลป่ามะนาวโดยนายธนา แก้วแกมดา นายกเทศบาลตาบลป่ามะนาวบริจาค
เงินเพื่อโครงการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนเป็นเงิน 95,500 บาท
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- ปีพ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล เพื่อมาปรับปรุงอาคารเรียนแบบกรม
สามัญให้เป็นห้องประชุมมัลติมิเดียจานวน 1 หลังราคา 600,000 บาท
- รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการให้ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ จานวน 1 สนามราคา 134,100
บาท
- ปีการศึกษา 2557 จัดระดมทุน (ผ่าป่าเพื่อการศึกษา) ในการพัฒนาโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558
ได้เงินจานวน 476,000 บาท
- ปีการศึกษา 2559 จัดระดมทุน (ผ้าป่าเพื่อการศึกษา) ได้เงิน จานวน 195,000 บาท
- ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มีจานวนห้องเรียนทั้งสิ้น 11 ห้องเรียน โดยมี
ดร.กรกช วรรณไชย ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
- ปี พ.ศ. 2560 ได้โอนย้ ายศูน ย์ ICT ชุมชน ของกระทรวง ICT จาก อบต.กุดธาตุ อาเภอหนองนาคา มาใช้
ประจา ที่ศูนย์ ICT โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว จานวน 16 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ โดยใช้ห้องเรียนอาคารชั้น
1 เป็นศูนย์
- ปี พ.ศ. 2560 ได้ทาข้อตกลงทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีขอนแก่น(บ้านทุ่ม) ในการร่วมมือ ทางวิชาการ
ด้านทักษาวิชาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นเวลา 5 ปี
- ปี พ.ศ. 2560 ผู้บริหารได้ย้ายประตูด้านหน้าบริเวณตรงกลางสนามฟุตบอลมาทางด้านตะวันตก และตัดถนน
เข้าโรงเรียนเส้น ใหม่เพื่อให้ ตรงและมีระยะทางสั้นกว่าเดิม โดยใช้งบประมาณบริจาคของผู้บริหาร คณะครู และผู้มีจิต
ศรัทธา จานวนเงิน 35,000 บาท
- ปี พ.ศ. 2560 ผู้ บ ริ ห ารได้ ป รั บ ปรุ ง ฐานเสาธงชาติ ย กสู ง ขึ้ น และฐานพระพุ ท ธรู ป ประจ าโรงเรี ย นด้ ว ย
งบประมาณบริจาคของผู้บริหาร คณะครู และผู้มีจิตศรัทธา จานวนเงิน 40,000 บาท
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
ผู้บริหาร
ครู
พนักงานราชการ
ธุรการโรงเรียน
นักการภารโรง
มีนกั เรียนทั้งหมด

8
1
4
1
1
1
80

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1.2 ที่ตั้งหมู่ 2 ตาบลป่ามะนาว อาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40270
พื้นที่ทั้งหมด 9 ไร่ - งาน 10 ตารางวา
โทรศัพท์ 088-9685315
โทรสาร ..............……………...-..........................................
e-mail sapata_fan@hotmail.com website ………………………-……………………………………
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2. ข้อมูลนักเรียนปีกำรศึกษำ 2563 ( วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ) จานวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน
แยกเป็น เพศชาย จานวน 34 คน เพศหญิง จานวน 46 คน
2.1 จานวนนักเรียนจาแนกตามเพศและระดับชั้น
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมอนุบาล
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษา
รวมทั้งหมด

จำนวนนักเรียน (คน)
เพศชำย
เพศหญิง
0
2
1
1
1
5
2
8
4
3
4
3
1
7
3
3
3
4
4
7
19
27
2
5
6
4
5
2
13
11
34
46

รวม(คน)
2
2
6
10
7
7
8
6
7
11
46
7
10
7
24
80

2.2 จานวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ

1.
2.
3.
4.

รำยกำร

จำนวน (คน )

นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
นักเรียนปัญญาเลิศ
นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)

9
6
0
80

คิดเป็นร้อยละของจำนวน
นักเรียนทั้งหมด
11.25
7.5
0
100
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3. ข้อมูลบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)
บุคลากรทั้งหมด 8 คน แยกตามประเภท ดังนี้
เพศ

วุฒิกำรศึกษำ

ประเภทบุคลำกร
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ(ครู)
ครูอัตราจ้าง/พี่เลี้ยง
ธุรการโรงเรียน
นักการ/ ภารโรง
อื่น ๆ
รวม

ชำย

หญิง

1
1
1
3

1
4
1
6

ต่ำกว่ำ
ป.ตรี

1
1
2

อำยุเฉลี่ย

ป.ตรี

สูงกว่ำ
ป.ตรี

1
5
1
-

1
-

1
8

1

น้อยกว่ำ
30 ปี

1
1
1
3

ประสบกำรณ์ใน
ตำแหน่ง

30 –50

มำก
กว่ำ
50 ปี

น้อย
กว่ำ
10 ปี

1
2
-

2
-

1
1
5

2

3
1
1
1
1
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4. ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ ปีกำรศึกษำ 2563
4.1 อาคารเรียน 2 หลัง แบ่งเป็น 11 ห้องเรียน 2 ห้อง ประกอบ
4.2 อาคารประกอบ/อเนกประสงค์ 1 หลัง
4.3 อื่น ๆ (ระบุ)
1. ห้องประชุม 1 ห้อง
2. ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
3. ห้องสมุด 1 ห้อง
4. ห้องพักครู 1 ห้อง
5. ห้องคุณธรรม 1 ห้อง
6. ห้องพยาบาล 1 ห้อง
7. ห้องสหกรณ์โรงเรียน 1 หอง
8. ห้องประกอบอาหาร 1 ห้อง
5. ข้อมูลด้ำนงบประมำณ และทรัพยำกร ปีกำรศึกษำ 2563
ปีงบประมาณ 2563– 2564
5.1 รายรับ จานวน 338,490 บาท แยกเป็น
1) ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ รวม 338,490 บาท แยกเป็น
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 101,547 บาท (ร้อยละ 30)
- หมวดเงินอุดหนุน 203,094 บาท (ร้อยละ 60 )
- อื่น ๆ (เพื่อจัดกิจกรรมสนองนโยบายของรัฐ) 33,849 บาท (ร้อยละ 10 )
5.2 ทรัพยากรที่จาเป็น
1) คอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด 24 เครื่องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จานวน 14 เครื่อง
- ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 2 เครื่อง
- ใช้เพื่อการเรียนการสอน 10 เครื่อง

10 –20

1
2
3

มำก
กว่ำ
20 ปี

-
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2) ห้องสมุด 1 ห้อง
สภาพการใช้งานดี (ดี  พอใช้  ปรับปรุง)
3) ห้องวิทยาศาสตร์1 ห้อง
สภาพการใช้งานปรับปรุง ( ดี  พอใช้  ปรับปรุง)
4) ห้องปฏิบัติการทางภาษา...........-............ห้อง
สภาพการใช้งาน...........-.........( ดี  พอใช้  ปรับปรุง)
5) ห้องอื่นๆ(ระบุ)
5.1 ห้องสหกรณ์โรงเรียน 1 ห้อง
สภาพการใช้งาน........-............( ดี  พอใช้  ปรับปรุง)
5.2 ห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง
สภาพการใช้งาน........-............(  ดี  พอใช้  ปรับปรุง)
5.3 ห้องประชุมขนาดกลาง 1 ห้อง
สภาพการใช้งาน........-............( ดี  พอใช้  ปรับปรุง)
6. แผนภูมิกำรบริหำรโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
นางธราภรณ์ จิตรสม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฝ่ายบริหารวิชาการ

ฝ่ายบริหารบุคคล

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางลาวัลย์ อุระศิลป์

น.ส.นภสร คุณประเสริฐ

นางวรรณา พุฒละ
น.ส.กาญจนา ซาติ้ว

นายกิ่งศักดิ์ สารสม
นายวิโรจน์ ผาสุข

ฝ่ายบริการทั่วไป
พนักงานบริการ(ภารโรง)
นายสุระศักดิ์ บัวทอง
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N

7. แผนผังโรงเรียนบ้ำนคำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว
แผนผังโรงเรียนบ้ำนคำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

อาคาร 1

สนามเด็กเล่น

โรงจอดรถ
โรงจอดรถ

ห้องน้ า

ศาลา
เอนกประสงค์

สนามเปตอง

ห้องโครงงานห้อง
สหกรณ์

หอพระพุทธรู ป
เสาธงชาติ

สนาม
วอลเล่ยบ์ อล

ห้องน้ า

สนามฟุตบอล

อาคาร 2

หอกระจายข่าว

สนาม
ตะกร้อ

อาคาร 3

อาคาร
เอนกประสงค์
ชัว่ คราว

สระน้ า

แทงค์น้ า

ห้องน้ า
แบบ
แทงค์

อาคารอเนก
ประสงค์ชวั่ คราว
ที่ขอรื้ อถอน

หอประชุม

แปลงเกษตร

โรงเลี้ยงไก่
ละติจูด = 16.3795465314

ลองติจูด = 102.590416062
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8. สภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2563
โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3 ) และหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษา
ปีที่ 1 –มัธยมศึกษาปีที่ 3 ) ต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีสุข การจัดกิจกรรม และโครงการที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มี
ความสุข และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

ผลกำรวิเครำะห์ปจั จัยภำยใน
1. ผลกำรศึกษำกำรจัดสภำพแวดล้อม
จุดแข็ง
1.1 มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
1.2 มีการกระจายอานาจ แบ่งงานตาม
ความถนัด ทาให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

จุดอ่อน
1.1 ภาระงานของโรงเรียนมีมากแต่จานวน
บุคลากรมีจานวนจากัด ทาให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ซ้าซ้อน
1.2 การดาเนินงานตามนโยบายซึ่งมีมาก ทาให้
เกิดผลเสียต่อการเรียนการสอน

2. ผลผลิตของกำรบริกำร
จุดแข็ง
จุดอ่อน
2.1 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายส่งผลให้
2.1 นักเรียนบางส่วนมีปัญหาทางด้านครอบครัว
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีและประสบ
มีผลกระทบต่อนักเรียนในด้านจิตใจและด้าน
ความสาเร็จในการแข่งขันศักยภาพ
การเรียน
2.2 นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอัตราเรียน
ต่อ 100 %
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3. ด้ำนบุคลำกร
จุดแข็ง
3.1 ครูมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นใน
การพัฒนาตนเอง นาความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
3.2 ครูมีผลงานด้านการพัฒนาการเรียนสามารถ
เป็นแบบอย่างแก่คนอื่นได้
3.3 บุคลากรมีความสามัคคีในหมู่คณะ ทาให้การ
ปฏิบัติงานประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
3.4 นาครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการ
สอน ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจ

จุดอ่อน
3.1 ครูบางคนขาดทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ใช้สื่อไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้
นักเรียน เรียนรู้ไม่เต็มศักยภาพ
3.2 ครูขาดความรู้เฉพาะด้านส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน
3.3 จานวนครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ทาให้การ
มอบหมายงานบางอย่างไม่ตรงกับความถนัด
และมีงานเพิ่มมากขึ้น
3.4 จานวนครูไม่ครบชั้น ขาดบุคลากร ส่งผลให้
การปฏิบัติงานไม่ตอ่ เนื่องและไม่มีประสิทธิภาพ
4. กำรเงิน

จุดแข็ง
4.1 โรงเรียนมีระบบการใช้เงินถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการสามารถตรวจสอบได้
4.2 ครูและกรรมการโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณา
เบิกจ่ายเงินของโรงเรียน

จุดอ่อน
4.1 ขาดความคล่องตัวในการเบิกจ่ายจากต้น
สังกัด ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อระบบการเงินของ
โรงเรียน
4.2 เจ้าหน้าที่การเงินมีภาระงานมาก จึงทาให้
การจัดทาเอกสาร หลักฐาน ไม่ค่อยเป็นปัจจุบัน

5. วัสดุอุปกรณ์
จุดแข็ง
5.1 โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยเช่น
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การจัดการเรียนการสอน
ทางไกล จากวังไกลกังวล
5.2 ครูคิดค้นออกแบบและผลิตสื่อนวัตกรรมใช้ในการเรียน
การสอน
5.3 ครูนาวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ประกอบการเรียนการสอน
ส่งผลให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง

จุดอ่อน
5.1 วัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้
และบางส่วนชารุดเสื่อมสภาพไม่สามารถนามาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
5.2 ขาดผู้ชานาญการในการดูแลรักษาซ่อมแซมสื่อ
เทคโนโลยี
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6. กำรบริกำรจัดกำร
จุดแข็ง
6.1 โรงเรียนจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมและกระจาย
อานาจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 โรงเรียนมีการทาแผนปฏิบัติการและโครงการโดยครู
ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

จุดอ่อน
6.1 การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นระบบ
ปัจจุบัน ทาให้ขาดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน
6.2 โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง

ผลกำรทำวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
1.ปัจจัยด้ำนสังคมวัฒนธรรม
โอกำส
อุปสรรค
1. ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม
1.1 ชุมชนบางส่วนยังมีการมั่วสุมเล่นการพนันและ
1.1. การศึกษาของประชากรในชุมชน จบ
สิ่งเสพติด ทาให้นักเรียนเกิดพฤติกรรม
การศึกษาภาคบังคับ มีความรู้อ่านออก
เลียนแบบ
เขียนได้ สามารถให้คาปรึกษาแนะนาแก่ 1.2 การย้ายถิ่นของผู้ปกครอง ทาให้นักเรียน
บุตรหลานได้
เรียนไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
1.2. ชุมชนเห็นความสาคัญในการอนุรักษ์
เรียนต่า
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และให้ความ 1.3 ผู้ปกครองบางคนไม่ได้เป็นแบบอย่างในด้าน
ร่วมมืออย่างดี
ระเบียบวินัย ส่งผลให้นักเรียนนาพฤติกรรม
1.3. ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและให้
จากที่บ้านมาใช้ที่โรงเรียน
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

2.ด้ำนเทคโนโลยี
โอกำส
2.1ชุมชนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นผลดีต่อ
การศึกษาของบุตรหลาน

อุปสรรค
2.1 เยาวชนบางส่วนไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีให้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์
2.2 ผู้ปกครองบางคนใช้เทคโนโลยีด้านบันเทิง จน
ทาให้เกิดปัญหาครอบครัวและปัญหาสังคม
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3. ด้ำนเศรษฐกิจ
โอกำส
อุปสรรค
3.1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพมั่นคง และมีรายได้ 3.1 ผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพไม่มั่นคง รายได้ไม่
ค่อนข้างดี พร้อมที่จะให้การสนับสนุน
แน่นอน ส่งผลต่อการเรียนของเด็ก
การศึกษา
3.2 ผู้ปกครองบางคนหย่าร้างกันส่งผลให้ขาดการ
สนับสนุนทุนการศึกษากับลูก
4. ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย
โอกำส
4.1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา

อุปสรรค
4.1 การปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีบ่อยๆ ทาให้การ
ทางานไม่ต่อเนื่อง และเกิดความซ้าซ้อน
4.2 นโยบายขององค์กรส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้อง
กับนโยบายการศึกษา ทาให้เกิดปัญหาต่อ
ระบบการทางาน
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9. โครงกำร/กิจกรรม
ในภำพรวมจัดโครงการ/กิจกรรม จานวน 15 โครงการ แต่ละโครงการจะมีตัวบ่งชี้ความสาเร็จสอดคล้อง และสัมพันธ์
กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ชื่อโครงกำร
โครงการส่งเสริม สุขภาพ
อนามัยและ สุนทรียภาพ

ตัวบ่งชีค้ วำมสำเร็จ
1. ร้อยละนักเรียนที่มสี ุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกาลังกายสม่าเสมอ
2 ร้อยละนักเรียนที่มีน้าหนัก ส่วนสูง และมี
3.ร้อยละนักเรียนที่ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ ความรุนแรง
โรค ภัย อุบัตเิ หตุ และปัญหาทาง
4.ร้อยละนักเรียนที่เห็นคุณค่าในตนเอง มี ความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
5. ร้อยละนักเรียนที่มมี นุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้ เกียรติผู้อื่น
6 ร้อยละนักเรียนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่วม กิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/ นันทนาการตามจินตนาการ

กิจกรรม
1.กิจกรรมอนามัยโรงเรียน
2. กิจกรรมอาหาร
3 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
4. กิจกรรมกีฬาคณะสี
5.กิจกรรมพัฒนาดนตรีและ
ดุริยางค์

สนอง
มำตรฐำน
1

1. ร้อยละนักเรียนที่มีคณ
ุ ลักษณะที่พึง ประสงค์ตามหลักสูตร
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ 2.ร้อยละนักเรียนที่เอื้ออาทรผู้อื่นและ กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ
ค่านิยมที่พึง ประสงค์

- กิจกรรมค่ายพุทธธรรม
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
- กิจกรรมปฐมนิเทศ/ปัจฉิม
นิเทศ
- สภานักเรียน/กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย
- กิจกรรม 5 ส
-กิจกรรมลูกเสือ
- กิจกรรมวันสาคัญและ
ประเพณี ในท้องถิ่น

2

โครงการพัฒนาทักษะ
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง

1.กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 2.กิจกรรมประกวด
ความสามารถใน การอ่าน
3 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
4.กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และ เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
ทักษะการ แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง

3

3.ร้อยละนักเรียนที่ยอมรับความคิดและ วัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. ร้อยละนักเรียนที่ตระหนัก รูค้ ณ
ุ ค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

1. ร้อยละนักเรียนที่มีนสิ ัยรักการอ่านและแสวงหาความรูด้ ้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่ง และสือ่ ต่างๆ รอบตัว
2.ร้อยละนักเรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ เพิม่ เติม
3.ร้อยละนักเรียนที่เรียนรูร้ ่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง กัน
4 ร้อยละนักเรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนาเสนอ
ผลงาน
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ชื่อโครงกำร

ตัวบ่งชีค้ วำมสำเร็จ

สนอง
มำตรฐำน
1. กิจกรรมประกวดโครงงานทุก
4
กิจกรรม

โครงการส่งเสริมทักษะ
การคิด

1.ร้อยละนักเรียนทีส่ รุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม ความคิดของตนเอง
2.ร้อยละนักเรียนที่นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง
3.ร้อยละนักเรียนที่กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.ร้อยละนักเรียนที่มคี วามคิดริเริม่ และ สร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.ร้อยละนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์
2. ร้อยละนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ สาคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
3.ร้อยละนักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์
4.ร้อยละนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์

1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
LAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทาง วิชาการ
5.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
6. กิจกรรมรักการอ่าน

5

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต

1.ร้อยละนักเรียนที่วางแผนการทางานและ ดาเนินการ
จนสาเร็จ
2.ร้อยละนักเรียนที่ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
3.ร้อยละนักเรียนที่ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.ร้อยละนักเรียนที่มคี วามรูส้ ึกที่ดตี ่ออาชีพ สุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้บรู ณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง 3. จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทาง วิชาการ
4. กิจกรรมจัดทาป้านนิเทศ
และจัด นิทรรศการสัปดาห์
ห้องสมุด
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โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

1 ร้อยละครมีการกาหนดเป้าหมายคณภาพ ผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
2.ร้อยละครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน
3.ร้อยละครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
4.ร้อยละครูใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ผนวกกับการนา
บริบทและภูมิปญ
ั ญาของ ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้
5.ร้อยละครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น การพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียนด้วยวิธีการที่ หลากหลาย

1 กิจกรรมวัดและประเมินผล
2. กิจกรรมส่งเสริมการวิจยั ใน
ชั้นเรียน
3 กิจกรรมนิเทศและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
4. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการ
เรียนรูต้ ามกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของครูและบุคลากร สาหรับการเข้ารับการอบรมที่จัด
โดย หน่วยงานต้นสังกัดหรือจาก
องค์กรอื่น (ค่าลงทะเบียน/
ค่าใช้จ่าย ในการอบรม)

7

กลุ่มสาระการเรียนรู้
2.กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว รายงานข่าว
3. กิจกรรมจัดบอร์ดแสดง
ผลงาน นักเรียน

14
กิจกรรม

สนอง
มำตรฐำน

โครงการพัฒนาศักยภาพ
1.ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผู้นาและความคิด ริเริ่มที่เน้นการ
การบริหารจัดการการศึกษา พัฒนาผู้เรียน
2.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ ใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐาน คิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ
3.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้ บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
4.ผู้บริหาร บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
5. ผู้บริหารส่งแสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้พร้อมรับ
การกระจายอานาจ
6. นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการ บริหารการ
จัดการศึกษา
7. ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา

1. ผู้บริหาร บริหารงานตาม
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โครงการส่งเสริมบทบาท
คณะกรรมการสถานศึกษา

1.คณะกรรมการสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ระเบียบ
กาหนด
2.คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้ บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
3.ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนา
สถานศึกษา

1. กิจกรรมส่งเสริมบทบาท
คณะกรรมการสถานศึกษา

1.หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและกับท้องถิ่น
2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน เลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถและ ความสนใจ
3.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีส่ ่งเสริมและ ตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
4. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไ้ ด้ด้วยตนเอง
5.นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
6.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

1.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
2. กิจกรรมชุมนุม
3. กิจกรรมค่ายวิชาการ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
4. กิจกรรมส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
5.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6.กิจกรรมการเรียนรู้กับครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ชื่อโครงกำร

ตัวบ่งชีค้ วำมสำเร็จ
6.ร้อยละครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข ปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ ชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ร้อยละครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน การปรับการสอน
8.ร้อยละครูประพฤติปฏิบตั ิตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
9.ร้อยละครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ มอบหมาย
เต็มเวลา เต็มความสามารถ

โครงการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

หลักธรรมาภิบาล
2.การพัฒนาครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาโดยใช้ภาษาเพื่อ
การ สื่อสาร สู่ประชาคมอาเซียน
(Learning English using
communicative
3.กิจกรรมการศึกษาดูงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา
4.กิจกรรมประกันคุณภาพ
ภายใน

9

2.กิจกรรมส่งเสริมการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษากับผู้ปกครอง
และชุมชน
10

15
ชื่อโครงกำร

ตัวบ่งชีค้ วำมสำเร็จ

กิจกรรม

สนอง
มำตรฐำน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
และแหล่งเรียนรู้

1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อม ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียน
2 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยของผูเ้ รียน
3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี

1. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
2. จัดกิจกรรมแปรงฟัน

11

โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน

สารสนเทศที่เอื้อให้ผเู้ รียนเรียนรู้ดว้ ยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน การบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ ภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง
6.จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมิน คุณภาพ
ภายใน

1. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
2. กิจกรรมประกันคุณภาพ
ภายใน
3. กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
ข้อมูล สารสนเทศ
4. กิจกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติการ และรายงาน
5. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหาร
การเงินการบัญชีและพัสดุ
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โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้

1. การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อ พัฒนาการเรียนรูข้ องผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากร ภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับ ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง

1. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
-กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด
-กิจกรรมพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง
-กิจกรรมพัฒนาศูนย์วิชาการ
- กิจกรมพัฒนาศูนย์ ICT
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โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์
สถานศึกษา

1 จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์
(วิถีพอเพียง)
2 ผลการดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาอัตลักษณ์ (วิถีพอเพียง)
3 จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม เอกลักษณ์เสถาน
ศึกษา(โรงเรียนรักการออม)
4. ผลการดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งแสริม
เอกลักษณ์สถานศึกษา(โรงเรียนรักการออม)
5 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าและออมทรัพย์นักเรียน
6. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้บูรณาการ เศรษฐกิจ
พอเพียง
7 กิจกรรมการเรียนรู้กับครูภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

1 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์
2 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าและ
ออมทรัพย์นักเรียน
3. กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้บรู ณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. กิจกรรมการเรียนรู้กับครูภูมิ
ปัญญาท้อง
5. กิจกรรมพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ
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16
ชื่อโครงกำร

ตัวบ่งชีค้ วำมสำเร็จ

โครงการพัฒนากิจกรรมตาม 1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ ด้านส่งเสริม ผูเ้ รียนให้มี
นโยบายปฏิรูปการศึกษา
ความสามารถในการสื่อสาร
2 ผลการดาเนินงานพิเศษ ด้านส่งเสริมผู้เรียน ให้มี
ความสามารถในการสื่อสาร
3.จัดโครงการ กิจกรรมบริการชุมชนและสังคม
4. ผลการดาเนินงาน กิจกรรมบริการชุมชนและสังคม

กิจกรรม
1 กิจกรรมเสริมสร้างความรูส้ ู่
ประชาคมอาเซียน
2.การพัฒนาครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาโดยใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน
(Learning English using
communicative approach
to ASEAN 2015)
3. กิจกรรมสนองนโยบาย
ภาครัฐ ภารกิจจากหน่วยงานต้น
สังกัดและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. กิจกรรมส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
(ค่ายวิชาการ)

สนอง
มำตรฐำน
15

10. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ.
10.1 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งสุดท้าย รอบ 3 เมื่อวันที่ 6 – 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2555 บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่เข้าประเมินชื่อ บริษัทมิตรประเมินผู้เข้าประเมิน จานวน 2 คน ปรากฏผลดังนี้ (แสดงผล
การประเมินตามตารางของ สมศ. ในระดับการศึกษาที่ได้รับการประเมิน)
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้

17
ระดับปฐมวัย
น้ำหนัก คะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ
คะแนน

ชื่อตัวบ่งชี้
มำตรฐำนที่ 1 มำตรฐำนว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจสมวัย
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
10.00
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
2.50
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 2.50
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
2.50
บทบาทของสถานศึกษา
มำตรฐำนที่ 2 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 15.00
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
2.50
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มำตรฐำนที่ 3 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก 35.00
เป็นสาคัญ
มำตรฐำนที่ 4 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
5.00
คะแนนรวม
100.00

4.50
4.50
4.00
8.00
10.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

2.00

ดี

2.00

ดี

2.25

ดี

12.50

ดี

2.00

ดี

29.00

ดี

3.60
84.35

พอใช้
ดี
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(ระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ)
มำตรฐำนที่ 1 ผลกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 1ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
มำตรฐำนที่ 4 ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

น้าหนัก คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ
คะแนน
10.00
10.00
10.00
10.00
20.00

9.69
9.18
8.54
8.12
12.33

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

4.50

ดีมาก

5.00

4.10

ดี

5.00

4.00

ดี

10.00

8.00

ดี

5.00

3.60

พอใช้

100.00

82.06

ดี
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10.2 ข้อเสนอแนะนาจากการประเมินภายนอก และการนาผลไปพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2563
ที่
1.

2.

3.

ข้อเสนอแนะจำก สมศ.
ระดับปฐมวัย
ด้านผลการจัดการศึกษา
1) โรงเรียนควรจัด/จัดหาสื่อที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการคิด
เช่นเกมการศึกษา ตัวต่อ ไม้บล็อก หนังสือนิทานสาหรับ
เด็กฯลฯจัดไว้ตามมุมประสบการณ์ต่างๆ ให้เพียงพอกับการ
เล่นของเด็ก เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมองและส่งผล
ต่อการพัฒนาสติปัญญาเด็กให้ถึงขีดสุดของศักยภาพแต่ละคน
2) โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรร่วมกันกาหนดตัวบ่งชี้
และเกณฑ์พิจารณาอัตลักษณ์ให้ชัดเจนทุกฝ่ายร่วมพัฒนา
ผู้เรียนให้รู้จักการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและร่วม
ประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน ที่สะท้อนความเป็น อัตลักษณ์
ตามเกณฑ์ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่เป็น
รูปธรรม
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
1) โรงเรียนควรพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระดับปฐมวัยให้เป็นระบบในเรื่องการประเมินผล การ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนาผลการประเมินไปนิเทศและพัฒนางานให้
บรรลุเป้าหมาย สามารถสะท้อนความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน
2) โรงเรียนควรจัดให้มีที่พักสาหรับเด็กป่วยแยกต่างหาก
จากพี่ประถม-มัธยม และจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
โดยเฉพาะสาหรับเด็กปฐมวัย
3) ผู้บริหารควรร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการวางแผน
ประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีโดยกาหนด
เกณฑ์การประเมิน/เครื่องมือที่จะใช้ในการประเมิน/วิธีการ
ประเมินให้ชัดเจน แล้วนาไปประเมินตามขั้นตอน ให้สะท้อน
ความสาเร็จตามเป้าหมายและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1) ครูควรวางแผนและจัดระบบการประเมินพัฒนาการเด็กที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยบรรจุ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตาม
หน่วยประสบการณ์ ไว้ในแผนการจัดประสบการณ์ มีการ
ประเมินคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ไปพร้อมกับการประเมิน
พัฒนาการด้านต่างๆ บันทึกผลการพัฒนาเป็นระยะและควร
รายงานผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมกับการ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

โครงกำร/กิจกรรมที่จัดทำรองรับใน
ปีกำรศึกษำ 2563
1.โครงการส่งเสริมเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย
2.โครงการส่งเสริมเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ
3.โครงการส่งเสริมเด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม
4.โครงการส่งเสริมเด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา

1.โครงการพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
2.โครงการพัฒนาผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

3.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
การศึกษาปฐมวัย

20
ที่

4.

ข้อเสนอแนะจำก สมศ.
2) ครูควรติดตาม บันทึกและประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างสม่าเสมอต่อเนื่องด้วยวิธีที่หลากหลายและนาผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้เพื่อพัฒนาเด็กและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
3) ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผน
นาผลการประเมินไปพัฒนาเด็ก
ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องควรศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 ให้ชัดเจนแล้วลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน เช่น การ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาเป็นของตนเอง จัดระบบบริหาร
และสารสนเทศเพื่อนาสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจร
จัดทาแผนพัฒนาที่ชัดเจน กรอบของแผนพัฒนาต้อง
ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กาหนดเป้าหมายการพัฒนาให้ชัดเจน นาสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
แผนระหว่างปฏิบัติ ประเมินความสาเร็จตามเป้าหมายของ
แผนงาน/โครงการ และประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
สรุป/รายงานผลการพัฒนาและนาผลไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี(Good practice) ของ
สถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม(ถ้ามี)
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เด็กได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข ได้คิดได้ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้
นาเสนอผลการทางานจากการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด
กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

โครงกำร/กิจกรรมที่จัดทำรองรับใน
ปีกำรศึกษำ 2563

1. โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายใน
2.โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

21
ที่
1.

2.

ข้อเสนอแนะจำก สมศ.
ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
1) โรงเรียนควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับจานวนนักเรียนและ
จัดตารางสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรทุกชั้น ทุกคน
2) นักเรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ โดยครูบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนาสู่การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นกระบวนการอย่างจริงจัง มีการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง
3) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่
จาเป็นตามหลักสูตร ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ด้วยกระบวนการเรียนรู้
ที่หลากหลายตามธรรมชาติของวิชา เช่นเรียนรู้แบบโครงงาน
เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการวิทยาศาสตร์ ฯลฯ การวัดและ
ประเมินผล ควรมีการประเมินทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง
4) โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรร่วมกันกาหนดตัว
บ่งชี้และเกณฑ์พิจารณาอัตลักษณ์ การดาเนินชีวิตแบบ
“เศรษฐกิจพอเพียง”.ให้ชัดเจนเพื่อนาไปกาหนดเป็น
มาตรฐานของสถานศึกษา ทุกฝ่ายร่วมพัฒนาผู้เรียน ให้รู้จัก
การดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมประเมิน
คุณลักษณะของผู้เรียน ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ ตาม
เกณฑ์ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่เป็นรูปธรรม
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
1) ผู้บริหารควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ที่
กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาพ.ศ. 2543
2) โรงเรียนจัดให้มีการรายงานผลการประชุมคระ
กรรมการสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบทุกครั้ง
ภายในเวลา 15 วัน นับจากวันที่มีการประชุม
3) ผู้บริหารควรร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการวางแผน
ประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีให้ครบทุก
โครงการ โดยกาหนดเกณฑ์การประเมิน/เครื่องมือที่จะใช้ใน
การประเมิน/วิธีการประเมินให้ชัดเจน แล้วนาไปประเมินตาม
ขั้นตอน ให้สะท้อนความสาเร็จตามเป้าหมายและความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง

โครงกำร/กิจกรรมที่จัดทำรองรับใน
ปีกำรศึกษำ 2563
1.โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ
2.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล

1.โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ
2.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล

22
ที่
3.

4.

โครงกำร/กิจกรรมที่จัดทำรองรับใน
ปีกำรศึกษำ 2563
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีความรู้
1) โรงเรียนควรกาหนดแนวทางและวิธีการประเมิน
และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ความสามารถของครูตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นรูปประ 2.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีทักษะใน
ธรรม เพื่อให้มีข้อมูลชัดเจนที่จะนาไปวางแผนพัฒนาครูแต่ละ การทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
คนให้มีประสิทธิภาพ
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
2) ครูผู้สอนควรวางแผนพัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่าง สุจริต
เป็นระบบครบวงจร ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเป็นรายคนให้ถึง 3.โครงการพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาท
ขีดสุดของศักยภาพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง
4. โครงการพัฒนาผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
5. โครงการพัฒนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามี
การจัดสภาพแวดล้อม และการบริการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ข้อเสนอแนะจำก สมศ.

ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องควรศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 ให้ชัดเจนแล้วลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน เช่น การ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาเป็นของตนเอง จัดระบบบริหาร
และสารสนเทศเพื่อนาสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจร
จัดทาแผนพัฒนาที่ชัดเจน กรอบของแผนพัฒนาต้อง
ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กาหนดเป้าหมายการพัฒนาให้ชัดเจน นาสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
แผนระหว่างปฏิบัติ ประเมินความสาเร็จตามเป้าหมายของ
แผนงาน/โครงการ และประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
สรุป/รายงานผลการพัฒนาและนาผลไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามี
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาที่
มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
3.โครงการส่งเสริมและการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

23

ที่

ข้อเสนอแนะจำก สมศ.
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี(Good practice) ของ
สถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม(ถ้ามี)
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เด็กได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข ได้คิดได้ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้
นาเสนอผลการทางานจากการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด
กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

โครงกำร/กิจกรรมที่จัดทำรองรับใน
ปีกำรศึกษำ 2563
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ส่วนที่ 2
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
จากผลการประเมินการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562 และผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ของ
สานักงานรับรองและประเมินมาตรฐาน (สมศ.) โรงเรียนจึงได้จัดวางทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดเน้นและ
ยุทธศาสตร์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อย
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับ
ส่วน ราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออานวยประโยชน์ต่อการดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายที่กาหนด
2. ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่
1. “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ นามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่
2. “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
3. “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการ
ต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และ
การจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึง
การเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรมนักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง
4. ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้าหมาการพัฒนาที่สาคัญที่ให้
ความสาคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมทาเพื่อส่วนรวม การกระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไก
บริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความ
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พร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการ
ที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และ
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนด
กลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็น
การดาเนินการ บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญ
กับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
6. ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการใน
ระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อม ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง
สิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ
นาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติและการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
2. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 25612580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-2565) แผนการ
ศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
3. นโยบำยจังหวัดขอนแก่น

วิสัยทัศน์

แผนพัฒนำจังหวัดขอนแก่น พ .ศ.2561 –2564
ขอนแก่นเมืองน่าอยู่“ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง”
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พันธกิจ
1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ด้วยความผาสุก
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3 . พัฒนาขีดความสามารถสินค้าและบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาด
4. พัฒนาศักยภาพจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
เป้ำประสงค์รวม
1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
4. เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการบริการ จากการเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
4. นโยบำยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
วิสัยทัศน์ (Vision)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพนักเรียนในสังกัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด นานวัตกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอน นิเทศการศึกษาและและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
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8. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งด้านการให้บริการ และคุณภาพการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม/หน่วย กลุ่ม
เครือข่าย และสถานศึกษา
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมสติปัญญาและมีวินัยอย่างสมดุล
เหมาะสมตามช่วงวัยและมีความพร้อมสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและคุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน สามารถพัฒนานวัตกรรม และนาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหาร การเรียนการสอนและนิเทศการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ระบบบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มเครือข่าย และสถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา (Career Education)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นาไปสู่การ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นา Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพื่อการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับ
สาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

28
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 10 นา Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้ง
ระบบ
กลยุทธ์ที่ 11 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 12 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้
พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
กลยุทธ์ที่ 13 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 14 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ
กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานนา Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 16 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 18 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นาไปสู่การกระจายอานาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษา
เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 19 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษา
อย่างเหมาะสม เพียงพอ
กลยุทธ์ที่ 20 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษานา Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
อย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
5. กลยุทธ์โรงเรียนบ้ำนคำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว
1. วิสัยทัศน์(VISION)
โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว บริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา ตาม
หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่กับชุมชน
บุคลากรทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
2. พันธกิจ(MISSION)
พั ฒ นาส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาร่ ว มกั บ ชุ ม ชนให้ ค รู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาและประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒ น า
ผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะกระบวนการคิด มีคุณธรรม จริยธรรม ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความพร้อมสู่สังคมอาเซียน

3. เป้ำประสงค์ (GOAL)
วิสัยทัศน์โรงเรียน
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โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนาความรู้ มุ่งสู่มาตรฐาน อ่านออกเขียน
ได้ เน้นจิตอาสา น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดีและลักษณะจิตสังคม
11. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดขึ้น
12. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
13. ส่งเสริมให้สถานศึกษาดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
14. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
15. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
16. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
17 . ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
18. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
19. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
20. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
21. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
เป้ำประสงค์ (GOAL)
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
ร้อยละ 85
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ร้อยละ 85
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 80
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 85
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 85
6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 85
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ร้อยละ 85
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8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 85
9. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่รว่ มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 85
10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดีและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 85
11. สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดขึ้น ระดับดีมาก
12. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีมาก
13. สถานศึกษาดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ระดับดีมาก
14. ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 85
15. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับดีมาก
16. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับดี
มาก
17 . สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ระดับ
ดีมาก
18. สถานศึกษามีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับดีมาก
19. สถานศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดีมาก
20. สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีมาก
21. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ระดับดี
มาก
4. กลยุทธ์(STRATITIC)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. คำขวัญ
“ความรู้ดี มีคุณธรรม นาประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์”
5. อัตลักษณ์ผู้เรียน
“เฒ่ำแก่น้อย”
6. เอกลักษณ์สถำนศึกษำ
“เศรษฐกิจพอเพียง”
7. หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
1. หลักความพอประมาณ
2. หลักการมีเหตุผล
3. หลักมีภูมิคุ้มกัน
2 เงื่อนไข คือ คุณธรรมและความรู้ สอดรับกับ 4 มิติ คือ วัตถุ สังคม
สิ่งแวดล้อม และบริบทโรงเรียน
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ส่วนที่ 3
แผนงำน/โครงกำรและงบประมำณ
แหล่งงบประมำณ
แหล่งงบประมาณ สาหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2563
ที่มาของงบประมาณ : คานวณจากข้อมูลนักเรียน ณ 1 กรกฎาคม 2563
จานวนนักเรียนหมด 80 คน
ที่ รำยกำร
จำนวนเงิน
1 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว
- ระดับก่อนมัธยม (1,700 X 10 (จานวนนักเรียน)
17,000
- ระดับมัธยม (1,900 X 46 จานวนนักเรียน)
87,400
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (3,500 X 24 (จานวนนักเรียน)
84,000
(*เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนต่ากว่า 300 คนจัดสรรให้ระดับมัธยมเพิ่มหัวละ
1,000บาท/ปีจาก 3,500 บาทเป็น 4,500บาทต่อหัว)
24,000
2 เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)
- ระดับก่อนมัธยม 430 X 10 (จานวนนักเรียน)
4,300
- ระดับมัธยมศึกษา 480 X 46 (จานวนนักเรียน)
22,080
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 880 X 24 (จานวนนักเรียน)
21,120
3 งบอื่น ๆ (ถ้ำมี)
รวมระดับก่อนมัธยม
21,300
รวมระดับมัธยมศึกษำ
109,480
1.

รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
รวมงบประมำณ

129,120
259,900
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ที่ รำยกำร
จำนวนเงิน
กำรจัดสรรงบประมำณ:
1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจาก่อน คือ
1.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้า/ไฟฟ้า/โทรศัพท์ /ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุค่าปรับปรุง
ซ่อมแซม(ปฐมวัย 2,000บาท ขั้นพื้นฐาน 23,000บาท)
25,000
1.2 ค่าใช้จ่ายดาเนินงานเพื่อสนองนโยบายภาครัฐ ภารกิจจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ปฐมวัย 1,000บาท ขั้นพื้นฐาน 4,000บาท)
5,000
รวมค่ำใช้จ่ำยประจำ
2. ส่วนที่เหลือนามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. สพท. /
สมศ. /ความต้องการของโรงเรียน
2.1 ระดับปฐมวัย
-งานวิชาการ
-งานบริหารบุคคล
-งานบริหารทั่วไป
-งานแผนและงบประมาณ
รวมระดับปฐมวัย
2.2 ระดับขั้นพื้นฐำน
-งานวิชาการ
-งานบริหารบุคคล
-งานบริหารทั่วไป
-งานแผนและงบประมาณ
รวมระดับขั้นพื้นฐำน

รวมเงินทั้งสิ้น

30,000
229,900
10,650
2,130
6,390
2,130
21,300
119,300
23,860
71,580
23,860
238,600
259,900
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ระดับ

ระดับก่อนมัธยมศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
จัดสรรให้ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
(เพิ่มเติม)
รวม

1.
2.
3.
4.

เงินอุดหนุน
ค่ำใช้จ่ำยรำยหัว

เงินสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยจัด
กำรศึกษำ(กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน)
17,000
4,300
87,400
22,080
84,000
21,120
24,000
212,400
47,500

รวมงบประมำณที่
จัดสรร
21,300
109,480
105,120
24,000
259,900

งบประมำณในกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
(เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว) หลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยประจำแล้ว จัดสรรให้ 4 กลุ่มงำนดังนี้
กลุ่มงำน
ยอดจัดสรร
คิดเป็นร้อยละ
บริหำรงำนวิชำกำร
129,950
50
บริหำรงำนบุคคล
25,990
10
บริหำรงำนทั่วไป
77,970
30
บริหำรแผนและงบประมำณ และค่ำสำธำรณูปโภค
25,990
10
รวม
259,990
100
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รายละเอียดโครงการ
สรุปงบหน้ำโครงกำร
1. จำแนกรำยกำรจ่ำยเงินงบประมำณ ระดับปฐมวัย
สนอง
มำตรฐำน
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

1

โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายของ
เด็กปฐมวัย
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์
และจิตใจของเด็กปฐมวัย
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคม
ของเด็กปฐมวัย
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
ของเด็กปฐมวัย
โครงกำรกำรพัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็น
ครูปฐมวัยที่ดีมีคุณภำพ
โครงกำรสร้ำงเสริมศักยภำพกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
โครงกำรกำรบริหำรหลักสูตร และจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ปฐมวัย
โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ
โครงการส่งเสริมการสร้างโรงเรียนให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
รวมเงิน

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

งบประมำณ

สนอง

(บำท)

กลยุทธ์ที่

2,000

ข้อที่ 1

2,000

ข้อที่ 1

2,000

ข้อที่ 1

2,000

ข้อที่ 1

2,000

ข้อที่ 2

1,000

ข้อที่ 2

2,000

ข้อที่ 2

1,000

ข้อที่ 2

2,300

ข้อที่ 3

1,000

ข้อที่ 4

1,000

ข้อที่ 5

18,300

ผู้รับผิดชอบ
นางวรรณา พุฒละ และ
นางสาวนภสร คุณประเสริฐ
นางวรรณา พุฒละ และ
นางสาวนภสร คุณประเสริฐ
นางวรรณา พุฒละ และ
นางสาวนภสร คุณประเสริฐ
นางวรรณา พุฒละ และ
นางสาวนภสร คุณประเสริฐ
นางวรรณา พุฒละ และ
นางสาวนภสร คุณประเสริฐ
นางวรรณา พุฒละ และ
นางลาวัลย์ อุระศิลป์
นางวรรณา พุฒละ และ
นางลาวัลย์ อุระศิลป์
นางวรรณา พุฒละ และ
นายวิโรจน์ ผาสุข
นางวรรณา พุฒละ และ
นายวิโรจน์ ผาสุข
นางวรรณา พุฒละ และ
นายวิโรจน์ ผาสุข
นางวรรณา พุฒละ และ
นายวิโรจน์ ผาสุข
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2. จำแนกรำยกำรจ่ำยเงินงบประมำณ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สนอง
โครงกำร / กิจกรรม
งบประมำณ
มำตรฐำน
(บำท)
ที่
1
โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน การ
5,000
สื่อสาร และการคิด
1
โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้
2,000
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
1
โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางการ
2,000
เรียนตามหลักสูตร
1
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
5,000
เรียนและการทดสอบระดับชาติ
1
โครงการเตรียมความพร้อมในการศึกษา
2,000
ต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
1
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ 10,000
ค่านิยมอันพึงประสงค์
1
โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
28,500
สุนทรียภาพ
2
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
2,300

ประเด็น
พิจำรณำที่

สนอง
กลยุทธ์ที่

1.1
ข้อ 1,2
1.1
ข้อ 4
1.1
ข้อ 3,5
1.1
ข้อ 5
1.1
ข้อ 6
1.2
ข้อ 1,2,3
1.2
ข้อ 4
2.1

1

นางลาวัลย์ อุระศิลป์

1

2

นายกิ่งศักดิ์ สารสม และ
นายวิโรจน์ ผาสุข
นางลาวัลย์ อุระศิลป์ และ
นางสาวกาญจนา ซาติ้ว
นางลาวัลย์ อุระศิลป์ และ
นางสาวกาญจนา ซาติ้ว
นางลาวัลย์ อุระศิลป์ และ
นางสาวกาญจนา ซาติ้ว
นายกิ่งศักดิ์ สารสม และ
นางสาวกาญจนา ซาติ้ว
นายกิ่งศักดิ์ สารสม และ
นายวิโรจน์ ผาสุข
นางวรรณา พุฒละ และ
นายสุระศักดิ์ บัวทอง
นางธราภรณ์ จิตรสมและ
นางสาวนภสร คุณ
ประเสริฐ
นางธราภรณ์ จิตรสม
และ นายกิ่งศักดิ์ สารสม
นางสาวนภสร คุณ
ประเสริฐ และนายวิโรจน์
ผาสุข
นางลาวัลย์ อุระศิลป์
และ นางสาวนภสร คุณ
ประเสริฐ
นายกิ่งศักดิ์ สารสม และ
นางสาวกาญจนา ซาติ้ว

1
1
1
1
1
2

2

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา

28,300

2

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โครงการความสัมพันธ์กับชุมชน

76,600
2,500

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.2

2

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน

2,400

2.2

4

3

โครงการพัฒนากระบวนการจัดการการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

45,000

3.1 , 3.2
3.3 , 3.4
3.5

3

รวมเงิน

211,600

2

2
2

ผู้รับผิดชอบ
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2.2. รำยละเอียดโครงกำร
ระดับปฐมวัย
ชื่อโครงกำร
แผนงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
สอดคล้องกับ

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำด้ำนร่ำงกำยของเด็กปฐมวัย
วิชาการ
โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
นางวรรณา พุฒละ และนางสาวนภสร คุณประเสริฐ
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1
2. กลยุทธ์ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
3. มาตรฐานการศึกษา 1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 1
2) ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1

1. หลักกำรและเหตุผล
เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีการพัฒนาของร่างกายเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องของน้าหนัก ส่วนสูง ส่งผลต่อทักษะการ
เคลื่อนไหวของร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมี
สุขภาพอนามัยที่ดี รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่นๆของเด็กด้วย การพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กจึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง กับพัฒนาการเฉพาะด้านให้กับนักเรียน ด้านร่างกายควรให้เด็กได้เล่นอิสระ
กลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่าย เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการ
แต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว
2. วัตถุประสงค์
1. มีน้าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. มีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย
3. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
4. หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
3. เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนทุกคนมีน้าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย
3. ผู้เรียนทุกคนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
4. ผู้เรียนทุกคนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
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4. กำรดำเนินงำน (ถัวจ่ายทุกกิจกรรม)
ที่
กิจกรรม
รำยละเอียด
- กิจกรรมสมถรรนะด้าน
ร่างกาย
-กิจกรรมร้องเล่นเต้นสนุก
-กิจกรรมกีฬา
-กิจกรรมหนูน้อยรักความ
สะอาด
-กิจกรรมหนูน้อยระวังภัย
-กิจกรรมเสริมพัฒนาการทั้ง
4 ด้าน (เครื่องเล่นสนาม)
ขั้นการตรวจสอบประเมินผล
1.การกากับ ติดตามกิจกรรม
2.สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินการ

ขั้นการปรับปรุงพัฒนา
-วิเคราะห์อุปสรรคและ
วางแผน การพัฒนา

ระยะเวลำ

- อนามัยโรงเรียน

มิ.ย.63ก.พ.64
- เคลื่อนไหวและ พ.ค.63จังหวะ
มี.ค. 64
พ.ย.63
- ตรวจร่างกาย
พ.ค.63- แปรงฟัน
มี.ค. 64
- รณรงค์ยาเสพติด พ.ค.63- ภัยอุบัติเหตุ ฯลฯ มี.ค. 64
ม.ค. 63
- นิเทศผลการ
ดาเนินการและให้
ข้อเสนอแนะ
- สรุปผลสาเร็จของ
โครงการและจัดทา
รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
-วิเคราะห์ปัญหา
และให้
ข้อเสนอแนะในการ
วางแผนเพื่อดาเนิน
โครงการครั้งต่อไป

5.1 งบประมาณ

2,000

บาท

200
1,000
100
300
1,200

ต.ค. 63มี.ค. 64

ต.ค. 63มี.ค. 64

รวมเงิน
5. งบประมำณ

งบประมำณ
(บำท)
200

2,000

ผู้รับผิดชอบ
นางวรรณา พุฒละ
นางสาวนภสร
คุณประเสริฐ
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6. กำรติดตำมประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
วิธีกำร
1.ร้อยละของผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตาม - สังเกตพฤติกรรม
เกณฑ์มาตรฐาน
- สัมภาษณ์
2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย -ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร
3. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
ของตน
4. ร้อยละของผู้เรียนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบสัมภาษณ์
- แบบบันทึก
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- รายงานกิจกรรม/โครงการ

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียนมีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย
3. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
4. นักเรียนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวนภสร คุณประเสริฐ )
พนักงานราชการ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นางวรรณา พุฒละ )
ครูชานาญการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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ชื่อโครงกำร
แผนงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
สอดคล้องกับ

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัย
วิชาการ
โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
นางวรรณา พุฒละ และนางสาวนภสร คุณประเสริฐ
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1
2. กลยุทธ์ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
3. มาตรฐานการศึกษา 1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 2
2) ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1

1. หลักกำรและเหตุผล
การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโต
อย่างสมบูรณ์มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์-จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาซึ่งเป็นการพัฒนา
เด็กบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กโดยใช้กิจกรรม
กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการสมองอย่างเต็มที่ทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริ มหลักสูตรจากสภาพปัจจุบันโรงเรียนมี
ความตระหนักและเห็นความสาคัญของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมแสนขยันอดทนสาหรับ
เด็กปฐมวัยและกิจกรรมพัฒนาสมองเนื่อง จากเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคม
และสติ ปั ญ ญาท าให้ เจริ ญ เติ บ โตอย่ างสมบู ร ณ์ ต ามเกณฑ์ พั ฒ นาการในแต่ล ะช่ว งวัย ได้ อย่ างเหมาะสมส่ งผลให้ เด็ ก มี
สุนทรียภาพและลั กษณะนิ สัยด้านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยรวมทั้งเป็นการตอบสนองกลยุทธ์ของโรงเรียนในการพัฒนากิจกรรมเพื่อให้เด็กมีทักษะและรักการท างานสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตมีสุนทรียภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ซึ่งสอด คล้อง
กับเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ต้องการให้คนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นพลเมืองดี
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
3. เพื่อให้ผู้เรียนควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
4. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักชื่นชมศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
3. เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนทุกคนร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2. ผู้เรียนทุกคนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
3. ผู้เรียนทุกคนสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
4. ผู้เรียนทุกคน ชื่นชมศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
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4. กำรดำเนินงำน (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม)
ที่
กิจกรรม
รำยละเอียด
-กิจกรรมเวทีคนเก่ง

- เล่านิทาน
- เล่าข่าว

ระยะเวลำ

พ.ค.63มี.ค. 64
-กิจกรรมนั่งสมาธิ
พ.ค.63มี.ค. 64
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย
พ.ค.63มี.ค. 64
- กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
- วาดภาพระบายสี พ.ค.63- การปั้น
มี.ค. 64
- การพับ
- การตัด การฉีก
การปะ
- การพิมพ์ภาพ
- การประดิษฐ์
ฯลฯ
ขั้นการตรวจสอบประเมินผล - นิเทศผลการ
ต.ค. 631.การกากับ ติดตามกิจกรรม ดาเนินการและให้ มี.ค. 64
2.สรุปและรายงานผลการ
ข้อเสนอแนะ
ดาเนินการ
- สรุปผลสาเร็จของ
โครงการและจัดทา
รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
ขั้นการปรับปรุงพัฒนา
-วิเคราะห์ปัญหา
ต.ค. 63-วิเคราะห์อุปสรรคและ
และให้
มี.ค. 64
วางแผน การพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการ
วางแผนเพื่อดาเนิน
โครงการครั้งต่อไป
รวมเงิน
5. งบประมำณ
5.1 เงินงบประมาณ 2,000 บาท

งบประมำณ
(บำท)
300
100
1,100
500

2,000

ผู้รับผิดชอบ
นางวรรณา
พุฒละ
นางสาวนภสร
คุณประเสริฐ
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6. กำรติดตำมประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
1.ร้อยละของผู้เรียนร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง
2.ร้อยละของผู้เรียนมีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก
3.ร้อยละของผู้เรียนควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย
4.ร้อยละของผู้เรียน ชื่นชมศิลปะดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

วิธีกำร
-สังเกตพฤติกรรม
- สัมภาษณ์
-ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร

เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบสัมภาษณ์
- แบบบันทึก
- แบบประเมินความพึง
พอใจ
- รายงานกิจกรรม/
โครงการ

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2. ผู้เรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
3. ผู้เรียนสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
4. ผู้เรียน ชื่นชมศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวนภสร คุณประเสริฐ )
พนักงานราชการ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นางวรรณา พุฒละ )
ครูชานาญการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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ชื่อโครงกำร
แผนงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
สอดคล้องกับ

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคมของเด็กปฐมวัย
วิชาการ
โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
นางวรรณา พุฒละ และนางสาวนภสร คุณประเสริฐ
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1
2. กลยุทธ์ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
3. มาตรฐานการศึกษา 1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 3
2) ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1

1. หลักกำรและเหตุผล
การพัฒนาประเทศยุคโลกาภิวัฒน์นั้น คุณภาพของคนมีผลต่อความสาเร็จอย่างสาคัญยิ่ง โดยเฉพาะ "เด็ก" ถือว่ามี
ความส าคัญ ที่สุ ด เพราะการสร้างคนให้ มีคุณ ภาพ ต้องดาเนินการอย่างถูกต้อง เหมาะสมและต่อเนื่อง ในแต่ละช่วงวัย
เนื่องจาก คนเปลี่ยนแปลง เจริญเติบโต และเรียนรู้ตลอดเวลา "เด็ก" เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงสุดเหนือทรัพยากร
ใดๆ ในโลก เด็กทุกคนมีคุณค่าในตัวเองทุกคนจึงคาดหวังให้เด็กได้เจริญเติบโตในครอบครัวที่เพียบพร้อม และได้รับการ
พัฒนารอบด้านทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความรับผิดชอบ มีเหตุผลควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม มีความเข้าใจ รู้จักตนเองดูแล ช่วยเหลือตนเอง และพึ่งตนเองได้ตลอดจนสามารถดาเนินชีวิตที่มีคุณค่า ต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ได้อย่างมีความสุข และประสบความสาเร็จ คู่มือดูแลสุขภาพจิตเด็กวัย
เรียน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวไว้ว่า เด็กปฐมวัย ร่างกายกาลังเจริญเติบโต มีความกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากประสบการณ์ของเด็กเอง จากบุคคลและสิ่งต่างๆ จึงชอบลองทาสิ่งที่ท้าทายความสามารถ ต้องการ
เพื่อน เล่นเป็นกลุ่ม ชอบแข่งขัน ชอบออกกาลังกาย และแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ต้องการให้ผู้อื่นสนใจ ชอบคนยกย่อง
ชมเชย รวมทั้งการยอมรับจากครูและเพื่อน การรู้จักและเข้าใจพัฒนาการของเด็กอย่างถ่องแท้จะช่วยให้ครูสามารถส่งเสริม
แก้ไข และพัฒนาเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสมการเล่น เป็นส่วนสาคัญของชีวิตเด็กปฐมวัย ทั้งการเล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่ ม
เช่น รีรีข้าวสาร เล่ น เกมต่างๆ และการเล่ น ของเล่น ช่วยให้ เด็กเรียนรู้จากการกระทา รู้คิด รู้จักแก้ปัญหา และมีความ
เพลิดเพลิน ครูจึงควรส่งเสริมให้เด็กมีจุดเริ่มต้นในชีวิตที่ดีได้ ด้วยการส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเล่นอย่างสร้างสรรค์ และ
ปลอดภัยปล่อยให้เด็กเพลิดเพลินกับการแสวงหาคาตอบด้วยตัวเองผ่านการเล่นมีงานวิจัยที่ทาในอิสราเอลได้ผลออกมาว่า
เด็กที่เล่ น ได้ดีในสถานการณ์ ที่ส ร้างสรรค์ จะมีความสามารถในการเรียนรู้ และมีพัฒ นาการทางสังคม อารมณ์ ภาษา
สติปัญญา มีความอยากรู้อยากเห็น ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการที่ดีกว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย จึ งได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้ เด็กได้เล่ น เพื่อเสริมสร้างทั กษะในด้านต่างๆ ที่กล่ าวมา ตลอดจนความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และให้เด็กได้รู้จักการเคารพ กฎ กติกา มารยาท และน้าใจนักกีฬามากกว่า มุ่งเน้นผลแพ้ หรือชนะ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
2. เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3. เพื่อให้นักเรียนเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. เพื่อให้นักเรียนประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ
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3. เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนทุกคนมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
2. ผู้เรียนทุกคนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3. ผู้เรียนทุกคนเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. ผู้เรียนทุกคนมีประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ
4. กำรดำเนินงำน (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม)
ที่
กิจกรรม
รำยละเอียด
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม - กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
-กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
- กิจกรรมสร้างสรรค์
- กิจกรรมเสรี
- กิจกรรมกลางแจ้ง
- กิจกรรมเกมการศึกษา
- กิจกรรมหนูน้อยนัก
- ทัศนศึกษา
สารวจ
ขั้นการตรวจสอบ
- นิเทศผลการดาเนินการ
ประเมินผล
และให้ข้อเสนอแนะ
1.การกากับ ติดตาม
- สรุปผลสาเร็จของ
กิจกรรม
โครงการและจัดทา
2.สรุปและรายงานผลการ รายงานผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
โครงการ

พ.ค.63มี.ค. 64

งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
(บำท)
500
นางวรรณา
พุฒละ
นางสาวนภสร
คุณประเสริฐ

ก.พ.64

1,500

ขั้นการปรับปรุงพัฒนา
-วิเคราะห์อุปสรรคและ
วางแผน การพัฒนา

ต.ค. 63มี.ค. 64

-วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการ
วางแผนเพื่อดาเนิน
โครงการครั้งต่อไป

ระยะเวลำ

ต.ค. 63มี.ค. 64

รวมเงิน 2,000
5. งบประมำณ
5.1 เงินงบประมาณ 6,418 บาท
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6. กำรติดตำมประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เรียนมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ
แบ่งปัน
3. ร้อยละของผู้เรียนเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. ร้อยละของผู้เรียนมีประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนเองนับถือ

วิธีกำร
- สังเกตพฤติกรรม
- สัมภาษณ์
-ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร

เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบสัมภาษณ์
- แบบบันทึก
- แบบประเมินความพึง
พอใจ
- รายงานกิจกรรม/
โครงการ

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้
2. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3. นักเรียนเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. นักเรียนมีประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวนภสร คุณประเสริฐ )
พนักงานราชการ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นางวรรณา พุฒละ )
ครูชานาญการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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ชื่อโครงกำร
แผนงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
สอดคล้องกับ

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำของเด็กปฐมวัย
วิชาการ
โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
นางวรรณา พุฒละ และนางสาวนภสร คุณประเสริฐ
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1
2. กลยุทธ์ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
3. มาตรฐานการศึกษา 1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 4
2) ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1

1. หลักกำรและเหตุผล
เด็กปฐมวัยอยู่ในวัยสมองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็ก ทั้งความสนใจใน
การเรียนรู้ ความคิดรวบยอด ทักษะ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ เด็กจะสามารถเติบโตและพัฒนาเรื่องสติปัญญา
ได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน ตามความมุ่งหมายของการพัฒนาการศึกษานั้น การพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย มี
ความสาคัญมาก โดยเมื่อได้มีการพัฒนาการด้านสติปัญญาที่สมวัย ซึ่งหมายถึงเด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่สามารถแสดงออก
ตามขั้นการพัฒนาด้านสติปัญญาได้อย่างเหมาะสมกับวัย มีการเปลี่ยนแปลงทางความสามารถทางการเรียนรู้ การคิด โดย
พัฒนาจากรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมถึงการพัฒนาการคิดโดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงจัดให้มีการส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
2. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะภาษาที่เหมาะสมกับวัย
4. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
5. เพื่อให้นักเรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
3. เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนทุกคนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
2. ผู้เรียนทุกคนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
3. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะภาษาที่เหมาะสมกับวัย
4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
5. ผู้เรียนทุกคนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
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4. กำรดำเนินงำน (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม)
ที่
กิจกรรม
รำยละเอียด
- กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง
- กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการคิด
- กิจกรรมหนูน้อยนัก
สร้างสรรค์
-กิจกรรมพหุปัญญาน่า
เรียนรู้
ขั้นการตรวจสอบ
ประเมินผล
1.การกากับ ติดตาม
กิจกรรม
2.สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินการ
ขั้นการปรับปรุงพัฒนา
-วิเคราะห์อุปสรรคและ
วางแผน การพัฒนา

ระยะเวลำ

- แข่งขันทักษะวิชาการ
- ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
- การประดิษฐ์
- ห้องสมุดน่ารู้ ห้องสมุด
ของเล่น
- นิเทศผลการดาเนินการ
และให้ข้อเสนอแนะ
- สรุปผลสาเร็จของโครงการ
และจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
-วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพื่อดาเนินโครงการครั้ง
ต่อไป
รวมเงิน

พ.ย.63
พ.ค.63มี.ค. 64
พ.ค.63มี.ค. 64
พ.ค.63มี.ค. 64
ต.ค. 63มี.ค. 64

งบประมำณ
(บำท)
500
500
500

ผู้รับผิดชอบ
นางวรรณา
พุฒละ
นางสาวนภสร
คุณประเสริฐ

500

ต.ค. 63มี.ค. 64
2,000

5. งบประมำณ
5.1 งบประมาณ 2,000 บาท
6. กำรติดตำมประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เรียนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถาม
อย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
3. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาที่เหมาะสมกับวัย
4. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
5. ร้อยละของผู้เรียนมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์

วิธีกำร
- สังเกตพฤติกรรม
- สัมภาษณ์
-ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร

เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบสัมภาษณ์
- แบบบันทึก
- แบบประเมินความพึง
พอใจ
- รายงานกิจกรรม/โครงการ
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
2. นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
3. นักเรียนมีทักษะภาษาที่เหมาะสมกับวัย
4. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
5. นักเรียนเรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวนภสร คุณประเสริฐ )
พนักงานราชการ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นางวรรณา พุฒละ )
ครูชานาญการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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ชื่อโครงกำร
แผนงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
สอดคล้องกับ

โครงกำรกำรพัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นครูปฐมวัยที่ดีมีคุณภำพ
บริหารบุคคล
โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
นางวรรณา พุฒละ และนางสาวนภสร คุณประเสริฐ
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2
2. กลยุทธ์ ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษา 1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 5
2) ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 7

1.หลักกำรและเหตุผล
ภารกิจของการจัดการศึกษาปฐมวัยจะบรรลุเป้าหมายได้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ เช่น หลักการ
บริหาร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และบุคลากร ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว จะเห็นว่าองค์ประกอบด้านบุคลากรมีความสาคัญ
อย่างยิ่ง เพราะถ้ามีบุคลากรมีคุณภาพสูงแล้ว บุคลากรย่อมจะเป็นผู้นาองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีอยู่ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นถ้าต้องการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน จาเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
2.วัตถุประสงค์
1. ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนามาประยุกต์ในการจัด
ประสบการณ์
2. ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
4. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
5. ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง
6. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
7. ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
8. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
9. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
10. ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
3. เป้ำหมำย
1. ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนามาประยุกต์ในการจัด
ประสบการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพร้อยละ 90 ขึ้นไป
2. ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพมีคุณภาพร้อยละ 90 ขึ้นไป
3. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอมีคุณภาพร้อยละ 90 ขึ้นไป
4. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
มีคุณภาพร้อยละ 90 ขึ้นไป
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5. ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แก่ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอมีคุณภาพร้อยละ 90 ขึ้นไป
6. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้งมีคุณภาพร้อยละ 90 ขึ้นไป
7. ครูมีความสามารถในการจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลามีคุณภาพร้อยละ 90 ขึ้นไป
8. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอมีคุณภาพร้อยละ 90 ขึ้นไป
9. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพร้อยละ 90 ขึ้นไป
10. ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอมีคุณภาพร้อยละ
90 ขึ้นไป
4. กำรดำเนินงำน (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม)
ที่
กิจกรรม
รำยละเอียด
ระยะเวลำ งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
(บำท)
นางวรรณา พุฒละ
- กิจกรรมนิเทศการสอน
พ.ค.63200
นางสาวนภสร
มี.ค. 64
คุณประเสริฐ
นางวรรณา พุฒละ
-กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะครู/
พ.ค.631,000
นางสาวนภสร
พัฒนาสื่อ /พัฒนาห้องเรียน
มี.ค. 64
คุณประเสริฐ
นางวรรณา พุฒละ
-กิจกรรมพัฒนาครูด้านคุณธรรม
พ.ค.63300
นางสาวนภสร
และจริยธรรม
มี.ค. 64
คุณประเสริฐ
นางวรรณา พุฒละ
-กิจกรรมคุณครูยอดนักวิจัย
พ.ค.63500
นางสาวนภสร
มี.ค. 64
คุณประเสริฐ
ขั้นการตรวจสอบประเมินผล
- นิเทศผลการดาเนินการและ ต.ค. 631.การกากับ ติดตามกิจกรรม ให้ข้อเสนอแนะ
มี.ค. 64
2.สรุปและรายงานผลการ
- สรุปผลสาเร็จของโครงการ
ดาเนินการ
และจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
ขั้นการปรับปรุงพัฒนา
-วิเคราะห์ปัญหาและให้
ต.ค. 63-วิเคราะห์อุปสรรคและวางแผน ข้อเสนอแนะในการวางแผน
มี.ค. 64
การพัฒนา
เพื่อดาเนินโครงการครั้งต่อไป
รวมเงิน
2,000
5. งบประมำณ
เงินงบประมาณ 2,000 บาท
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6. กำรติดตำมประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
1. ความต่อเนื่อง และคุณภาพของครูในการประยุกต์ใช้การจัด
ประสบการณ์ในปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย
2. ความต่อเนื่อง และคุณภาพของครูในการจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
3. ความต่อเนื่องของครูในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัย
เชิงบวก
4. ความต่อเนื่องของครูในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
5. ความต่อเนื่องของครูในการใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
6. จานวนครั้งที่ครูทาการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์
7. ความสามารถของครูในการจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา
8. ความต่อเนื่องของครูในการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ
ผู้ปกครอง
9. วุฒิและความรู้ความสามารถของครูในด้านการศึกษาปฐมวัย
10. ความต่อเนื่องของครูในการจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรอง
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

วิธีกำร
- สังเกต
- สัมภาษณ์
-ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร

เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบสัมภาษณ์
- แบบบันทึก
- แบบประเมินความพึง
พอใจ
- รายงานกิจกรรม/
โครงการ

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ครูปฐมวัยมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
2. การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวนภสร คุณประเสริฐ )
พนักงานราชการ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นางวรรณา พุฒละ )
ครูชานาญการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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ชื่อโครงกำร
แผนงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
สอดคล้องกับ

โครงกำรสร้ำงเสริมศักยภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
บริหารทั่วไป
โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
นางวรรณา พุฒละ และนางลาวัลย์ อุระศิลป์
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2
2. กลยุทธ์ ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษา 1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 6
2) ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 8

1. หลักกำรและเหตุผล
การบริหารจัดการศึกษา เป็นหัวใจสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนดาเนินไปอย่างเป็นระบบ เอื้อ
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
2. เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
3. เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐาน
4. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5. เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษา ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา
7. เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
3. เป้ำหมำย
1. บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ได้ระดับคุณภาพ 5
2. นาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพเด็ก ได้ระดับคุณภาพ 5
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ได้ระดับคุณภาพ 5
4. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ได้ระดับคุณภาพ 5
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4. กำรดำเนินงำน (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม)
ที่
กิจกรรม

รำยละเอียด

-กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน
- กิจกรรมการจัดการความรู้
ในโรงเรียน
- กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
- กิจกรรมอบรมสัมมนาด้าน
การบริหารจัดการการศึกษา
ขั้นการตรวจสอบประเมินผล
1.การกากับ ติดตามกิจกรรม
2.สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินการ
ขั้นการปรับปรุงพัฒนา
-วิเคราะห์อุปสรรคและ
วางแผน การพัฒนา

-อบรม/สัมมนา/ประชุม
- นิเทศผลการดาเนินการและ
ให้ข้อเสนอแนะ
- สรุปผลสาเร็จของโครงการ
และจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
-วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผน
เพื่อดาเนินโครงการครั้งต่อไป

ระยะเวลำ
พ.ค.63มี.ค. 64
พ.ค.63มี.ค. 64
พ.ค.63มี.ค. 64
พ.ค.63มี.ค. 64
พ.ค.63มี.ค. 64
ต.ค. 63มี.ค. 64

งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
(บำท)
200
นางวรรณา
พุฒละ
นางสาวนภสร
300
คุณประเสริฐ
300
500
700

ต.ค. 63มี.ค. 64
รวมเงิน 2,000

5. งบประมำณ
งบประมาณ 2,000

บาท

6. กำรติดตำมและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
1. บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ได้ระดับคุณภาพ 5
2. นาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริม
คุณภาพเด็ก ได้ระดับคุณภาพ 5
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ได้ระดับ
คุณภาพ 5
4. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย ได้ระดับคุณภาพ 5

วิธีกำร
- สังเกต
- สัมภาษณ์
-ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร

เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบสัมภาษณ์
- แบบบันทึก
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ
- รายงานกิจกรรม/
โครงการ
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นางวรรณา พุฒละ )
ครูชานาญการ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวนภสร คุณประเสริฐ )
พนักงานราชการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว

54
ชื่อโครงกำร
แผนงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
สอดคล้องกับ

โครงกำรกำรบริหำรหลักสูตร และจัดกระบวนกำรเรียนรู้ปฐมวัย
วิชาการ
โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
นางวรรณา พุฒละ และลาวัลย์ อุระศิลป์
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2
2. กลยุทธ์ ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษา 1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 7
2) ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 10

1. หลักกำรและเหตุผล
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตลอดจนได้รับการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ออย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู พัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลาดับขั้นของ
พัฒนาการทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจึงเป็นทิศทางสาคัญใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างรอบด้าน เด็ก
จะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยแลความสามารถของแต่ละบุคคล
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
3. เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
5. เพื่อจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการช่วยพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน
3. เป้ำหมำย
1. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพได้ระดับ
คุณภาพ 5
2. มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยได้ระดับคุณภาพ 5
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยได้ระดับคุณภาพ 5
4. การมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นได้ระดับคุณภาพ 5
5. จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กได้อย่างรอบด้านได้ระดับคุณภาพ 5
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4. กำรดำเนินงำน (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม)
ที่
กิจกรรม
รำยละเอียด
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัย
ขั้นการตรวจสอบประเมินผล
1.การกากับ ติดตามกิจกรรม
2.สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินการ

ขั้นการปรับปรุงพัฒนา
-วิเคราะห์อุปสรรคและ
วางแผน การพัฒนา

ระยะเวลำ
พ.ค.63มี.ค. 64
ต.ค. 63มี.ค. 64

งบประมำณ
(บำท)
1,000

ผู้รับผิดชอบ
นางวรรณา พุฒละ
นางลาวัลย์ อุระศิลป์

- นิเทศผลการ
ดาเนินการและให้
ข้อเสนอแนะ
- สรุปผลสาเร็จของ
โครงการและจัดทา
รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
-วิเคราะห์ปัญหา
ต.ค. 63และให้
มี.ค. 64
ข้อเสนอแนะในการ
วางแผนเพื่อดาเนิน
โครงการครั้งต่อไป
รวมเงิน 1,000

5. งบประมำณ
เงินงบประมาณ 1,000 บาท
6. กำรติดตำมประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
1. ความเหมาะสมของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
ประสิทธิภาพของการนาสู่การปฏิบัติ
2. คุณภาพของระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
3. ความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
4. ความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
5. ความหลากหลาย ความครอบคลุมของสิ่งอานวย
ความสะดวกในการพัฒนาเด็ก

วิธีกำร
- สังเกต
- สัมภาษณ์
-ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร

เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบสัมภาษณ์
- แบบบันทึก
- แบบประเมินความพึง
พอใจ
- รายงานกิจกรรม/
โครงการ
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการของท้องถิ่น
2. ผู้เรียนมีคุณภาพมากขึ้น
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นางวรรณา พุฒละ )
ครูชานาญการ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นางลาวัลย์ อุระศิลป์ )
ครูชานาญการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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ชื่อโครงกำร
แผนงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
สอดคล้องกับ

โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
วิชาการ
โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
นางวรรณา พุฒละ และนายวิโรจน์ ผาสุข
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 4
2. กลยุทธ์ ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษา 1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 8
2) ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 12

1. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้านคุณภาพการศึกษา
ตามหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 2 ข้อ14 กาหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”การ
ประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจให้ทั้ง
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมเชื่อมั่นได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สาเร็จการศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดและสังคมต้องการ ฉะนั้นทางสถานศึกษาจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
และเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
2 เพื่อจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
3 เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
4 เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลกรดาเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. เพื่อนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
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3. เป้ำหมำย
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
2. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการพัฒนาการศึกษา
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
3. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. กิจกรรมกำรดำเนินงำน (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม)
ที่
กิจกรรม
รำยละเอียด
1. กิจกรรมการพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา
- กิจกรรมประกัน
คุณภาพภายใน

- ค่าถ่ายเอกสาร/แบบฟอร์ม
-ประเมิน สรุป และรายงาน

ระยะเวลำ
พ.ค.63มี.ค. 64

-กาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐาน
พ.ค.63-มี.ค.
การศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศ
64
ค่าเป้าหมายให้ครู ผู้เรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบมาตรฐาน
- ประชุมชี้แจงคณะครูและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบมาตรฐาน
- จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
-จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเก็บ
เครื่องมือเอกสารหลักฐานตาม
มาตรฐาน
- จัดทาเครื่องมือประเมินมาตรฐาน
การศึกษา

งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
(บำท)
200
นางวรรณา พุฒละ
นายวิโรจน์ ผาสุข
300
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ที่

กิจกรรม

รำยละเอียด

ระยะเวลำ งบประมำณ
(บำท)

ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการและ
สร้างความเข้มแข็งให้มีส่วนร่วม การ
พัฒนาคุณภาพ ตามวงจร PDCA
- ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา
- ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา
- จัดทารายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
-กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย - กระดาษถ่ายเอกสาร
ข้อมูลสารสนเทศ
- สมุดนัมเบอร์
- หมึกโรเนียว
- วัสดุเครื่องใช้สานักงาน
-กิจกรรมการจัดทา
- จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
พ.ค. 63แผนปฏิบัติการและรายงาน - ประเมินผลและรายงานผลการ
มิ.ย. 64

นางวรรณา
พุฒละ
นายวิโรจน์
ผาสุข

300

200

ขั้นการตรวจสอบ
ประเมินผล
1.การกากับ ติดตาม
กิจกรรม
2.สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินการ

- นิเทศผลการดาเนินการและให้
ข้อเสนอแนะ
- สรุปผลสาเร็จของโครงการและ
จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ

ขั้นการปรับปรุงพัฒนา
-วิเคราะห์อุปสรรคและ
วางแผน การพัฒนา

-วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ ต.ค. 63ในการวางแผนเพื่อดาเนินโครงการ มี.ค. 64
ครั้งต่อไป
รวมเงิน 1,000

5. งบประมำณ
งบประมาณ 1,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63มี.ค. 64
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6. กำรติดตำมและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
1 มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ
4 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลกรดาเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน

วิธีกำร
- สังเกต
- สัมภาษณ์
-ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร

เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบสัมภาษณ์
- แบบบันทึก
- แบบประเมินความพึง
พอใจ
- รายงานกิจกรรม/โครงการ

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2. บุคลากรปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐานกาหนด
3. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นายวิโรจน์ ผาสุข )
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นางวรรณา พุฒละ )
ครูชานาญการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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ชื่อโครงกำร
แผนงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
สอดคล้องกับ

โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
บริหารงานทั่วไป
โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
นางวรรณา พุฒละ และนายวิโรจน์ ผาสุข
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3
2. กลยุทธ์ ข้อที่ 3 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3. มาตรฐานการศึกษา 1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 9
2) ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 13

1. หลักกำรและเหตุผล
การจัดการศึกษาเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตคือการเรียนรู้ จาเป็นที่โรงเรียนจะต้องถือเป็นสิ่งสาคัญในการสร้าง
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน บุคลากร ครอบครัว ชุมชน และ
ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2. วัตถุประสงค์
1. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคคลากรในสถานศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. เป้ำหมำย
1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องได้ระดับคุณภาพ 5
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ระดับคุณภาพ 5
4. กำรดำเนินงำน (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม)
ที่
กิจกรรม
- กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน และองค์กรภายนอก
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่
ภูมิปัญญา
-กิจกรรมหนูน้อยคุณธรรม
-กิจกรรมวันสาคัญ

รำยละเอียด

ระยะเวลำ

- ร่วมกิจกรรมในชุมชน

พ.ค.63มี.ค. 64

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ICT
- ออมทรัพย์
- ธนาคารความดี
- วันแม่ วันพ่อ วันเด็ก วัน
ปีใหม่ วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา ฯลฯ

พ.ค.63มี.ค. 64
พ.ค.63มี.ค. 64
พ.ค.63มี.ค. 64

งบประมำณ
(บาท)
500
500
300
1,000

ผู้รับผิดชอบ
นางวรรณา
พุฒละ
นายวิโรจน์
ผาสุข
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ที่

กิจกรรม

รำยละเอียด

-กิจกรรมค่ายวิชาการ
ขั้นการตรวจสอบประเมินผล
1.การกากับ ติดตามกิจกรรม
2.สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินการ
ขั้นการปรับปรุงพัฒนา
-วิเคราะห์อุปสรรคและ
วางแผน การพัฒนา

5. งบประมำณ
งบประมาณ 2,300

ระยะเวลำ

งบประมำณ
(บำท)

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.63มี.ค. 64
ต.ค. 63มี.ค. 64

- นิเทศผลการดาเนินการ
และให้ข้อเสนอแนะ
- สรุปผลสาเร็จของ
โครงการและจัดทา
รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ
-วิเคราะห์ปัญหาและให้
ต.ค. 63ข้อเสนอแนะในการ
มี.ค. 64
วางแผนเพื่อดาเนิน
โครงการครั้งต่อไป
รวมเงิน 2,300
บาท

6. กำรติดตำมและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
1. คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ และผลที่เกิดในการใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง
2. ความต่อเนื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

วิธีกำร
- สังเกต
- สัมภาษณ์
-ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร

เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบสัมภาษณ์
- แบบบันทึก
- แบบประเมินความพึง
พอใจ
- รายงานกิจกรรม/
โครงการ
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2. ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
3. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นายวิโรจน์ ผาสุข )
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นางวรรณา พุฒละ )
ครูชานาญการ

ลงชื่อ
ผู้อนุมตั ิโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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ชื่อโครงกำร
แผนงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
สอดคล้องกับ

กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของกำรศึกษำ
ปฐมวัย
วิชาการ
โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
นางวรรณา พุฒละ และนายวิโรจน์ ผาสุข
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2
2. กลยุทธ์ ข้อที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
3. มาตรฐานการศึกษา 1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 10
2) ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 14

1. หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนได้มจี ัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อให้ตอบสนองต่อความสามารถและการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีงาม การสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทยและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
การศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมี
คุณภาพและต่อเนื่อง จัดประสบการณ์อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และสานึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครองครัว ชุมชน
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
2. วัตถุประสงค์
1. โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา
2. โรงเรียนมีผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
3. เป้ำหมำย
1. จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
2. ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
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4. กำรดำเนินงำน (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม)
ที่
กิจกรรม
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศ
- กิจกรรมพัฒนาระบบการ
ติดตาม ประเมินผล
ขั้นการตรวจสอบประเมินผล
1.การกากับ ติดตามกิจกรรม
2.สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินการ
ขั้นการปรับปรุงพัฒนา
-วิเคราะห์อุปสรรคและ
วางแผน การพัฒนา

รำยละเอียด

ระยะเวลำ

- แข่งขันทักษะวิชาการ

ก.ย.63

- นิเทศผลการดาเนินการและ
ให้ข้อเสนอแนะ
- สรุปผลสาเร็จของโครงการ
และจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
-วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพื่อ
ดาเนินโครงการครั้งต่อไป
รวมเงิน

ต.ค. 63มี.ค. 64

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(บำท)
500
นางวรรณา
พุฒละ
นายวิโรจน์
500
ผาสุข

ต.ค. 63มี.ค. 64
1,000

5. งบประมำณ
งบประมาณ 1,000 บาท
6. กำรติดตำมและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
1. ความครอบคลุมทั่วถึงของโครงการ กิจกรรม
พิเศษที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
2. ร้อยละของโครงการและกิจกรรมที่มีผลการ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตามจุดเน้น

วิธีกำร
- สังเกต
- สัมภาษณ์
-ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร

เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบสัมภาษณ์
- แบบบันทึก
- แบบประเมินความพึง
พอใจ
- รายงานกิจกรรม/โครงการ
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นอย่างเป็นระบบ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นายวิโรจน์ ผาสุข )
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นางวรรณา พุฒละ )
ครูชานาญการ

ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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ชื่อโครงกำร
แผนงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
สอดคล้องกับ

พัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพให้
สูงขึ้น
วิชาการ
โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
นางวรรณา พุฒละ และนายวิโรจน์ ผาสุข
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3
2. กลยุทธ์ ข้อที่ 5 ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษา 1) ปฐมวัย มาตรฐานที่ 11
2) ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 15

1. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยเน้น 3 ประเด็นหลักคือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ได้กาหนดแนวทางดาเนินการ 4 ประการ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนา
ครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการใหม่
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนโรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
2. เพื่อให้โรงเรียนมีผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
3. เป้ำหมำย
1.โรงเรียนมีโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างครอบคลุม
ทั่วถึง ได้คะแนนระดับ 5
2.โรงเรียนมีผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ของโครงการและกิจกรรมมีระดับคุณภาพ
ร้อยละ 85 ขึ้นไป
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4. กำรดำเนินงำน (ถัวจ่ำยทุกกิจกรรม)
ที่
กิจกรรม

รำยละเอียด

-กิจกรรม English today

- คาศัพท์วันละคา

- กิจกรรม Asean today

- คาทักทาย

ระยะเวลำ

- กิจกรรมรักการอ่าน
ขั้นการตรวจสอบประเมินผล
1.การกากับ ติดตาม
กิจกรรม
2.สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินการ

- นิเทศผลการดาเนินการและ
ให้ข้อเสนอแนะ
- สรุปผลสาเร็จของโครงการ
และจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ

ขั้นการปรับปรุงพัฒนา
-วิเคราะห์อุปสรรคและ
วางแผน การพัฒนา

-วิเคราะห์ปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนเพื่อ
ดาเนินโครงการครั้งต่อไป
รวมเงิน

พ.ค.63มี.ค. 64
พ.ค.63มี.ค. 64
พ.ค.63มี.ค. 64
ต.ค. 63มี.ค. 64

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(บำท)
200
นางวรรณา
พุฒละ
นายวิโรจน์
300
ผาสุข
500

ต.ค. 63มี.ค. 64
1,000

5. งบประมำณ
งบประมาณ 1,000

บาท

6. กำรติดตำมและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
1. ความครอบคลุมทั่วถึงของโครงการ กิจกรรมพิเศษที่
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
2. ร้อยละของโครงการและกิจกรรมที่มีผลการดาเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายตามจุดเน้น

วิธีกำร
- สังเกต
- สัมภาษณ์
-ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร

เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบสัมภาษณ์
- แบบบันทึก
- แบบประเมินความพึง
พอใจ
- รายงานกิจกรรม/
โครงการ
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นอย่างเป็นระบบ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นายวิโรจน์ ผาสุข )
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นางวรรณา พุฒละ )
ครูชานาญการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โครงกำร
โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
แผนงำน
งานวิชาการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำ
ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางทางวิชาการของผู้เรียน
ช้อ1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคานวณ
ข้อ 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางลาวัลย์ อุระศิลป์
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
กรกฎาคม 2563 – พฤษภาคม 2564
1.หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 กาหนดหลักการและ
จุดมุ่งหมายไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยการจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ ผู้ เรีย นสามารถพัฒ นาตามศักยภาพ และเต็มศักยภาพมีการจัดกิจกรรมให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
หลากหลายรูปแบบและจากการประเมินโครงการในปีการศึกษา 2560 พบว่ายังมีนักเรียน ยังไม่ผ่านการประเมินการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร และการคิด ไม่มีความสนใจในการแสวงหาความรู้ไม่สมารถนาเสนอ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและการแก้ปัญหาได้เท่าที่ควร ดังนั้นโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อให้ผู้เรียน มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้งคาถามเพื่อหาเหตุผล
2. เพื่อให้ผู้เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และ
สื่อต่างๆ ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้ และชอบมาโรงเรียน
4. เพื่อให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
5. เพื่อให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง
6. เพื่อให้ผู้เรียนนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
7. เพื่อให้ผู้เรียนกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
8. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใจ
9. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
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3. เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้งคาถามเพื่อหาเหตุผล
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และ
สื่อต่างๆ ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
3.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้ และชอบมา
โรงเรียน
4. ผู้เรียนร้อยละ 85 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
5. ผู้เรียนร้อยละ 85 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
6. ผู้เรียนร้อยละ 85 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
7. ผู้เรียนร้อยละ 85 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
8. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใจ
9. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 80พึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
4. ขั้นตอนกิจกรรมและปฏิทินดำเนินกำร
กิจกรรม
1.

-

จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน

2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
4. จัดกิจกรรมผู้เรียน ดังนี้
4.1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัวได้แก่
- จัดกิจกรรมรักการอ่านและบันทึกความรู้ที่ได้ในสมุดบันทึกรักการอ่าน
- พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
- จัดตารางการใช้ห้องสมุดและห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดบริการยืม-คืนหนังสือโดยบรรณารักษ์น้อย
- กิจกรรมการอ่านข่าวหน้าเสาธง
- จัดกิจกรรมชุมนุมห้องสมุด
- จัดกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์
4.2 กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ได้แก่
- กิจกรรมภาษาพาเพลิน(ซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่านเขียนไม่คล่อง)
- กิจกรรมการฝึกอ่านคาศัพท์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษหน้า
เสาธงวันละคา

ปฎิทิน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ
ที่ใช้

ก.ค.63

นางลาวัลย์

-

ก.ค.63
ก.ค.63

นางลาวัลย์
นางลาวัลย์

-

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครู
ทุกคน

500

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครู
ทุกคน

500
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กิจกรรม

ปฎิทิน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ
ที่ใช้

- กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมเสียงตามสาย
- กิจกรรมเขียนตามคาบอกและฝึกการแต่งประโยคภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมการประกวดการแต่งกลอนและเขียนเรียงความ
- กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน

-

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน
- กิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกการทางานเป็นหมู่คณะ
- กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานเป็น
กลุ่ม(กลุ่มสนใจ)

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครู
ทุกคน

500

4.4 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนาเสนอผลงาน ได้แก่
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- เปิดโอกาสให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
- นาเสนอผลงานหรือสร้างผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครู
ทุกคน

500

4.5 กิจกรรมสรุปความคิดจากเรือ่ งที่อ่าน ฟังและดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเองได้แก่
- จัดกิจกรรมรักการอ่านและบันทึกความรู้ที่ได้ในสมุดบันทึกรักการอ่าน
- การจัดทารายงานค้นคว้าเรื่องที่นักเรียนสนใจหรือตามที่ครูมอบหมาย
- จัดตารางการใช้ห้องสมุดและห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
-กิจกรรมการอ่านข่าวหน้าเสาธงและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
- กิจกรรมภาษาพาเพลิน
4.6 กิจกรรมส่งเสริมการนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
ได้แก่
- กิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ คาขวัญ บทร้อยกรอง เนื่องในงานวัน
ภาษาไทย วันแม่แห่งชาติ
- ประกวดและร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการนาเสนอโดยใช้
โปรแกรม power point
- กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครู
ทุกคน

500

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครู
ทุกคน

500
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กิจกรรม
4.7 กิจกรรมส่งเสริมการการกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ ได้แก่
- กิจกรรมสอนแบบเปิด(open approach)
- การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและเปิดโอกาสให้นักเรียน
ค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
4.8 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ ได้แก่
- จัดกิจกรรมค่ายวิชาการศิลป์สร้างสรรค์
- การเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
5. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
6. ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
7. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการแต่ละกิจกรรม
8. สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหาร
5. งบประมำณที่ใช้ จานวน 5,000 บาท

ปฎิทิน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ
ที่ใช้

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครู
ทุกคน

500

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครู
ทุกคน

1,500

พ.ค.64
พ.ค.64
พ.ค.64
พ.ค.64

นางลาวัลย์
นางลาวัลย์
นางลาวัลย์

6. กำรติดตำมและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้ง
คาถามเพื่อหาเหตุผล
2. ร้อยละของผู้เรียนที่สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว ใช้
ห้องสมุด แหล่ง
ความรู้และสื่อต่างๆ ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
สนุกกับการเรียนรู้ และชอบมาโรงเรียน
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
5. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
6. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง
7. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
8. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ
9. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่พึงพอใจในมีนิสัยผลการดาเนินงาน
ของโครงการ

วิธีประเมิน
- การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน
- การตรวจแบบ
บันทึก
- การตรวจ
ผลงาน
- การสอบถาม

เครื่องมือประเมิน
- แบบบันทึกพฤติกรรม
นักเรียนด้านต่างๆ
- แบบบันทึกรักการอ่าน
- แบบบันทึกการเข้าใช้
ห้องสมุดและห้องเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- แบบประเมินผลงาน
นักเรียน
-แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของ ผู้เกี่ยวข้อง
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจาวัน
2. ผู้เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ ได้ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา
3. ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้ และชอบมาโรงเรียน
4. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในในการเรียนรู้และในชีวิตประจาวันได้
5. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับใน
ชีวิตประจาวันได้
6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
7. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ

ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางลาวัลย์ อุระศิลป์)
ครูชานาญการ
ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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โครงกำร

โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียน
แผนงำน
งานบริหารวิชาการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำ
ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ข้อ 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นายกิ่งศักดิ์ สารสม และ นายวิโรจน์ ผาสุข
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
กรกฎาคม 2563– พฤษภาคม 2564
1. หลักกำรและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสาคัญ
ในการน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ในด้ านการจัด การศึ ก ษา จะเห็ น ได้จ ากนโยบายด้ านการศึ ก ษาได้ กาหนดให้ จั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพ
นักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาค
เอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence) และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผู้เรียน มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทาได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”
ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหน้าที่ดาเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย โดยจะให้มี
การพัฒนาดังต่อไปนี้
1.1 พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ให้มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสาหรับการเรียนรู้ในวิชา
คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.2 พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ผู้เรียนสามารถสืบค้นหาความรู้ได้
1.3 สร้างสื่อนวัตกรรมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย
1.4 การออกแบบการเรียนรู้โดยสอดแทรกให้มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ใน
ทุกกลุ่มสาระ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการอินเทอร์เน็ตที่สามารถ
จัดการเรียนรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวได้
2.2 เพื่อนักเรียนมีความรู้และนักเรียนมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
2.3 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายได้
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3. เป้ำหมำย
3.1 โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการอินเทอร์เน็ต
ที่มีประสิทธิภาพสูง
3.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 80 คน
ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวทุกคน ได้พัฒนาทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ
บนระบบเครือข่ายที่ถูกต้อง ปลอดภัย
3.4 นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5 นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
4. ขั้นตอนกิจกรรมและปฏิทินดำเนินกำร
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อรับพิจารณา
2. วางแผนและออกแบบกระบวนการจัดดาเนินการ
3. จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
4. จัดทาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
และแบบทดสอบ
5. พั ฒ นาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี อ ยู่ ให้ ส ามารถใช้ ง านให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอนของนักเรียน
6. ดาเนินกิจกรรมตามกาหนดการจัดการเรียนรู้
7. ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
8. สรุปผลการดาเนินโครงการ
5. งบประมำณที่ใช้ จานวน 2,000 บาท

ปฎิทิน
ก.ค.63
ก.ค.63
ก.ค.63
ก.ค.63
ก.ค.63-พ.ค.64
ก.ค.63-พ.ค.64
ก.ค.63-พ.ค.64
พ.ค.64

ผู้รับผิดชอบ
นายกิ่งศักดิ์
และ
นายวิโรจน์

งบประมำณที่ใช้

2,000
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6. ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการอินเทอร์เน็ตที่
มีประสิทธิภาพสูง
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ชั้น
อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 80 คน ได้
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวทุก
คน ได้พัฒ นาทักษะในการสืบค้น สารสนเทศบนระบบ
เครือข่ายที่ถูกต้อง ปลอดภัย
4. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นั กเรีย นร้ อยละ 88 มีค วามพึ่ งพอใจในการจัดการ
เรียนการสอน

วิธีประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ทดสอบ
- สังเกตพฤติกรรนักเรียน
- สารวจความต้องการและ
ความพอใจ

- แบบทดสอบ
- แบบสั ง เกตพฤติ ก รรม
นักเรียน
- แบบสารวจ

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการอินเทอร์เน็ต
ที่มีประสิทธิภาพสูง
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ชั้นอนุบาล 1–ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 80 คน
ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวทุกคน ได้พัฒนาทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ
บนระบบเครือข่ายที่ถูกต้อง ปลอดภัย
4. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นายวิโรจน์ ผาสุข)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นายกิ่งศักดิ์ สารสม)
ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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โครงกำร

โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
แผนงำน
งานวิชาการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำ
ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผู้เรียน
ข้อ3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ข้อ 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ประเด็นพิจำรณำ
ที่ 2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางลาวัลย์ อุระศิลป์ และ นางสาวกาญจนา ซาติ้ว
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
กรกฎาคม 2563 – พฤษภาคม 2564
1. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องกระบวนการเรียนรู้เป็นสาคัญ และ
จากการปฏิรูปการศึกษาทาให้บทบาทของครูต้องเปลี่ยนไปจากเดิมไม่จากัดอยู่ในเฉพาะห้องเรียนเท่านั้น ครูต้องมีการ
พัฒนาเทคนิคการสอนอยู่ตลอดเวลา ศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอและรับรู้วิทยาการใหม่ๆให้ทันโลกทันเหตุการณ์ โดยการมีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่าย เพื่อที่จะนามาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ดังนั้นโครงการพัฒ นาหลักสูตรจึงมีส่วนสาคัญที่จะสนองนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
2. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. เพื่อจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ
3. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน
4. เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้
6. เพื่อนิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียน การสอนอย่างสม่าเสมอ
7. เพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
8. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
3. เป้ำหมำย
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นอยู่ในระดับดีมาก
2. โรงเรียนจัดทารายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจอยู่
ในระดับดีมาก
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3. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก
4. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองอยู่
ในระดับดีมาก
5. นักเรียนร้อยละ 70 สามารถสร้างนวัตกรรมได้
6. โรงเรียนมีการนิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียน การสอนอย่างสม่าเสมอ
อยู่ในระดับดีมาก
7. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก
8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 80 พึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
4. ขั้นตอนกิจกรรมและปฏิทินดำเนินกำร
กิจกรรม
1.

จัดทาโครงการและขออนุมัติจัดทาโครงการ

ปฎิทิน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ
ที่ใช้
-

ก.ค.63

นางลาวัลย์ อุระศิลป์

2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ

ก.ค.63

นางลาวัลย์ อุระศิลป์

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
4. จัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้
4.1 กิจกรรมการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย(คณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้แทน
ชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ดาเนินการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
- ให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
- นาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้และติดตามการใช้หลักสูตร
- ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและปรับปรุงหลักสูตร
4.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
และความสนใจ
4.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ได้แก่- กิจกรรม
แนะแนว

ก.ค.63

และคณะ
คณะครู

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครู
ทุกคน

-

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครู
ทุกคน

-

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครู
ทุกคน

2,000

และคณะ

-
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กิจกรรม

ปฎิทิน

- กิจกรรมนักเรียนได้แก่
(1) ลูกเสือ-เนตรนารี
(2) ชุมนุมตามความสนใจ
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ (บูรณาการไว้ใน
ลูกเสือ – เนตรนารี)
4.4 กิจกรรมการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองดังนี้
ตลอดปี
- กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การศึกษา
หลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
4.5 กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ตลอดปี
การศึกษา
4.6 กิจกรรมการนิเทศภายในเพื่อกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนาผล ตลอดปี
ไปปรับปรุงการเรียนการสอน
การศึกษา
5. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
พ.ค.64
6. ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

พ.ค.64

7. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการแต่ละกิจกรรม

พ.ค.64

8. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

พ.ค.64

9.สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหารโรงเรียน

พ.ค.64

5. งบประมำณที่ใช้จานวน 2,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ
ที่ใช้

คณะครู
ทุกคน

-

คณะครู
ทุกคน
คณะครู
ทุกคน
นางลาวัลย์ และ
คณะ
นางลาวัลย์ และ
คณะ
นางลาวัลย์ และ
คณะ
นางลาวัลย์ และ
คณะ
นางลาวัลย์ และ
คณะ

-
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6. กำรติดตำมและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น
2. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดรายวิชา
เพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัดความสามารถและความ
สนใจ
3. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ
4. ระดับคุณภาพของโรงเรียนสนับสนุน
ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง
5. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดกิจกรรม
นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ
และนาผลไปปรับปรุงการเรียน การสอน
อย่างสม่าเสมอ
6. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียน
7. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจ
ในผลการดาเนินงานของโครงการ

วิธีประเมิน
- ประเมินผลการใช้
หลักสูตร
- ประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
- สังเกตการสอน
- สังเกตและบันทึกการ
นิเทศ
- สังเกตพฤติกรรมครู
- สอบถามความพึงพอใจ
ของ ผู้เกี่ยวข้อง

เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร
- แบบประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
- แบบสังเกตการสอน
- แบบประเมินแผนการสอน
- แบบบันทึกการนิเทศภายใน
-แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของ ผู้เกี่ยวข้อง

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นอยู่ในระดับดีมาก
2. โรงเรียนจัดทารายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ
อยู่ในระดับดีมาก
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก
4. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองอยู่
ในระดับดีมาก
5. นักเรียนโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวสามารถสร้างนวัตกรรมได้
6. โรงเรียนมีการนิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียน การสอนอย่างสม่าเสมอ
อยู่ในระดับดีมาก
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7. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก
8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกาญจนา ซาติ้ว)
ครูผู้ชว่ ย
ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางลาวัลย์ อุระศิลป์)
ครูชานาญการ
ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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โครงกำร
แผนงำน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประเด็นพิจำรณำ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ลักษณะโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลการทดสอบระดับชาติ
งานวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน
ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผู้เรียน
ข้อ 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
นางลาวัลย์ อุระศิลป์ และ นางสาวกาญจนา ซาติ้ว
ต่อเนื่อง
กรกฎาคม 2563– พฤษภาคม 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนิ น การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ส อง(พ.ศ.2562 – 2571) ซึ่งเน้นในการ
ยกระดับ คุณ ภาพผู้เรียนให้ เต็มตามศักยภาพ โดยคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ได้กาหนด
เป้ าหมายให้ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลั กจากการทดสอบระดับชาติมี คะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ50 และจุ ดเน้ นที่ 3 ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ
5 และจากผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวพบว่านักเรียน
มีผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นบางกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ต่า ไม่เป็ นตามเป้าหมายที่ กาหนดไว้ ดังนั้น เพื่ อเป็ นการยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวให้สูงขึ้นและให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองจึงได้จัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
2. เพื่อให้ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
3. เพื่อให้ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
4. เพื่อให้ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
5. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
3. เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
4. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 85 พึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
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4. ขั้นตอนกิจกรรมและปฏิทินดำเนินกำร
กิจกรรม
1.

จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน

2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ

ปฎิทิน
ก.ค.63
ก.ค.63

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
ก.ค.63
4. จัดกิจกรรมผู้เรียน ดังนี้
4.1 จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระให้
เป็นไปตามเกณฑ์ ได้แก่
(1) วิชาภาษาไทย
- จัดกิจกรรมการประกวดอัจฉริยภาพทางภาษาไทยเพื่อคัดเลือกหา
ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับที่สูงขึ้นไป
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนการทดสอบ NT,
LAS,O-NET
(2) คณิตศาสตร์
- จัดกิจกรรมคณิตคิดเร็ว
- จัดกิจกรรมการประกวดอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อคัดเลือกหา
ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับที่สูงขึ้นไป
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนการทดสอบ NT,
LAS,O-NET
(3) วิทยาศาสตร์
- จัดกิจกรรมการประกวดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
คัดเลือกหาตัวแทนเข้าแข่งขันระดับที่สูงขึ้นไป
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนการทดสอบ NT,
LAS,O-NET
(4) ภาษาอังกฤษ
- จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคา
ตลอดปี
- กิจกรรมฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ(กิจกรรมหน้าเสาธง)
การศึกษา
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนการทดสอบ NT,
LAS,O-NET
(5) สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
-ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา
-เชิญวิทยากรท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้
- เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนและวันสาคัญทาง
ศาสนา
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนการทดสอบ NT,
LAS,O-NET

ผู้รับผิดชอบ
นางลาวัลย์ และ
นางสาวกาญจนา
นางลาวัลย์ และ
นางสาวกาญจนา
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน

งบประมำณ
ที่ใช้
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กิจกรรม
(6) สุขศึกษาและพลศึกษา
- เชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้านพลศึกษามาให้ความรู้แก่นักเรียน
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนการทดสอบ NT,
LAS,O-NET
(7) ศิลปะ- เข้าค่ายวิชาการศิลป์สร้างสรรค์
- การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับที่สูงขึ้นไป
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนการทดสอบ NT,
LAS,O-NET
(8) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับที่สูงขึ้นไป
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนการทดสอบ NT,
LAS,O-NET
4.2 กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
ได้แก่
- จัดทาแบบประเมินสมรรถนะสาคัญ
- นาผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
4.3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
- จัดทาแบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
- นาผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
4.4 การจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ได้แก่
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนการ
ทดสอบNT, LAS,O-NET
5. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ปฎิทิน

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครูทุกคน

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครูทุกคน

ธ.ค.63พ.ค.63

คณะครูทุกคน

พ.ค.64

นางลาวัลย์ และ
นางสาวกาญจนา

6. ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

พ.ค.64

7. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการแต่ละกิจกรรม

พ.ค.64

8. สรุปผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

พ.ค.64

9. สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหาร

พ.ค.64

นางลาวัลย์ และ
นางสาวกาญจนา
นางลาวัลย์ และ
นางสาวกาญจนา
นางลาวัลย์ และ
นางสาวกาญจนา
นางลาวัลย์ และ
นางสาวกาญจนา

งบประมำณ
ที่ใช้

5,000

86
5. งบประมำณที่ใช้ จานวน 5,000 บาท
6. กำรติดตำมและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีประเมิน
1. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - ทดสอบ
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
- การสอบถาม
2. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
3. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
4. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์
5. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผล
การดาเนินงานของโครงการ
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
2. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
4. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ

ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกาญจนา ซาติ้ว)
ครูผู้ชว่ ย
ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางลาวัลย์ อุระศิลป์)
ครูชานาญการ
ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว

เครื่องมือประเมิน
- แบบทดสอบ
- แบบสอบถามความพึง
พอใจของ ผู้เกี่ยวข้อง
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โครงกำร
โครงการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการทางาน
แผนงำน
งานบริหารวิชาการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำ
ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ข้อ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางลาวัลย์ อุระศิลป์ และ นางสาวกาญจนา ซาติ้ว
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
กรกฎาคม 2563– พฤษภาคม 2564
1. หลักกำรและเหตุผล
การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เจริญถึงที่สุดในปัจจุบัน
งานแนวมีความจาเป็น และมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชนในทุกรูปแบบ เริ่ม
ตั้งแต่การช่วยเหลือให้นักเรียนได้รู้จักตัวเอง เข้าใจความถนัดความสามารถของตนเอง รู้จักคิด รู้จักเลือกตัดสินใจ รู้จัก
วางแผนเป้าหมายและวางแผนชีวิตเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนสามารถตัดสินใจดาเนินชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความหมายเป็นไปอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น งานแนะแนวเป็นกิจกรรมทางการศึกษา
ที่สาคัญ ซึ่งประกอบด้วยบริการทั้ง 5 อย่าง ได้แก่ การบริการสารวจและศึกษาเด็ก บริการสนเทศ บริการจัดวางตัว
บุคคล บริการให้คาปรึกษา แบบสารวจกิจกรรม กลวิธี และขบวนการต่าง ๆ มากมายต้องทุ่มเทความสามารถ ความรู้
ความสนใจ และมีการประสานงานทุกฝ่าย จึงสามารถบรรลุตามหลักการและจุดมุ่งหมายของการแนะแนว
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให้ครบ 5 ด้าน
2.เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้มีความรู้ ทั้งด้านการปรับตัว พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และ
สติปัญญา
3.เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบแนวปฏิบัติในการเรียนระดับมัธยมศึกษา
4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
3. เป้ำหมำย
1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให้ครบ 5 ด้าน
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้มีความรู้ ทั้งด้านการปรับตัว พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้ทราบแนวปฏิบัติในการเรียนระดับมัธยมศึกษา
4. ผู้เรียนร้อยละ 85 ให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
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4. กิจกรรมและกำรดำเนินงำน
กิจกรรม

ปฎิทิน

ผู้รับผิดชอบ

1.ประชุมคณะกรรมการจัดทาโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ หาแนวทาวในการจั ด โครงการ และวางแผนการ
ดาเนินงาน รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. เขี ย นโครงการและน าเสนอโครงการเพื่ อ ขออนุ มั ติ
โครงการและงบประมาณประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อกาหนดขั้นตอน/รูปแบบการ
ดาเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
- งานรวบรวมข้ อมู ล นั กเรี ย นเป็ น รายบุ ค คลและจั ดท า
ระเบียนสะสม
1. จัดทาแบบทดสอบและเครื่องมือแนะแนว
2. นาข้อมูลระเบียนสะสมมาวิเคราะห์และแปลผล
- งานบริการสนเทศแนะแนว
1. ขอเอกสารข้ อ มู ล จากสถาบั น การศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาในพื้นที่
2. จั ด ท าป้ ายนิ เทศให้ ค วามรู้ ด้ านการศึ ก ษาต่ อ และ
อาชีพและข่าวสารจากสถาบันต่าง ๆ
3. จัดแนะแนวการศึกษาต่อ เชิญวิทยากรมาแนะแนว
- งานบริการให้คาปรึกษา
1. ประชาสั มพัน ธ์ตารางให้ คาปรึ กษาติดประกาศและ
แจ้งให้นักเรียนทราบ
2. ให้คาปรึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
3. บันทึกให้คาปรึกษาลงในแบบฟอร์ม
4. งานสวัสดิการทุนการศึกษา
4.1 นักเรียนสมัครขอรับทุน
4.2 สัมภาษณ์นักเรียนทุนและเยี่ยมบ้าน
4.3 ประกาศรายชื่อและเตรียมเอกสาร
มอบทุน
5.งานติดตามผล
5.1 จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจต่อการบริการงานแนะ
แนว
5.2 สารวจและติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ป.6
และ ม.3

ก.ค. 2563

นางลาวัลย์ และ
นางสาวกาญจนา

5. งบประมำณที่ใช้ จานวน 2,000 บาท

งบประมำณ
ที่ใช้

ก.ค. 2563
ก.ค. 2563
ก.ค. 2563
500

ฃ
1,000
500

ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา
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6. กำรประเมิน
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ
1. ร้อยละบุ คลากรที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดบริการแนะแนวให้ครบ 5 ด้าน
2. ร้อยละของผู้เรียนได้มีความรู้ ทั้งด้านการปรับตัว
พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา
3. ร้อยละของผู้เรียนได้ทราบแนวปฏิบัติในการเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
4. ร้อยละผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษา

วิธีกำรประเมิน
- แบบสารวจ
- แบบบันทึก
- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แบบสารวจ
- แบบบันทึก
- แบบประเมิน
- แบบสารวจความต้องการและ
ความพึงพอใจ

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให้ครบ 5 ด้าน
2. ผู้เรียนได้มีความรู้ ทั้งด้านการปรับตัว พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา
3. ผู้เรียนได้ทราบแนวปฏิบัติในการเรียนระดับมัธยมศึกษา
4. ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกาญจนา ซาติ้ว)
ครูผู้ช่วย
ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางลาวัลย์ อุระศิลป์)
ครูชานาญการ
ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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โครงกำร
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
แผนงำน
งานวิชาการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำ
ที่ 1. 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ข้อ 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ข้อ 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ข้อ 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นายกิ่งศักดิ์ สารสม และ นางสาวกาญจนา ซาติ้ว
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
กรกฎาคม 2563 – พฤษภาคม 2564
1. หลักกำรและเหตุผล
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและเกิดผลกระทบต่อคนไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมในปัจจุบันเป็นจานวนมาก โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ได้
ตระหนักถึงปัญหา จึงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เคียงคู่คุณธรรม เป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
ตามวิถีพอเพียง และจัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อมุ่งปลูกฝั งให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมมีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. เพื่อให้ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
3. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย
5. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
3. เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 ปฏิบัติตนตามกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
4. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 85 พึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
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4. ขั้นตอนกิจกรรมและปฏิทินดำเนินกำร

กิจกรรม

-

ปฎิทิน

1.จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน

ก.ค.63

2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ

ก.ค.63

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน

ก.ค.63

4. จัดกิจกรรมผู้เรียน ดังนี้
4.1 กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรได้แก่ ตลอดปี
- กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธงและกิจกรรมสวดมนต์ สุดสัปดาห์ การศึกษา
- จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ
- จัดทาสมุดบันทึกความดี เพื่อบันทึกความดีที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
- การจัดทาคู่มือนักเรียน/ระเบียบของโรงเรียนเกี่ยวกับ ทรงผม การ
แต่งกาย การมาเรียน
- กิจกรรมการเดินแถวเข้าชั้นเรียน และรับประทานอาหาร
- จัดตารางการเข้าใช้ห้องสมุดและห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดกิจกรรมออมทรัพย์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนประหยัด อดออมและอยู่
อย่างพอเพียง
- การจัดทาป้ายคาขวัญและข้อตกลงเกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องการ
ประหยัดน้า ประหยัดไฟ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- จัดกิจกรรมเขตรับผิดชอบเพื่อให้นักเรียนร่วมกันทาความสะอาดบริเวณ
ที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อฝึกกระบวนการทางานเป็นหมู่คณะและปลูกฝังให้
นักเรียนมีจิตสาธารณะ
- กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น ประเพณีแห่เทียนในวัน
เข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา เป็นต้น
- จัดอบรมโครงการคุณธรรมนาศีลห้า
- กิจกรรมแต่งขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระ
- กิจกรรมจิตใสก่อนเรียน
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณที่
ใช้

นายกิ่งศักดิ์
น.ส.กาญจนา
นายกิ่งศักดิ์
น.ส.กาญจนา
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน

10,000
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กิจกรรม

ปฎิทิน

ผู้รับผิดชอบ

4.2 กิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีได้แก่
- กิจกรรมพี่สอนน้อง
- การอบรมหน้าเสาธงและกิจกรรมโฮมรูมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักทา
ความเคารพพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนมาโรงเรียนและกลับจากโรงเรียน
- กิจกรรมบันทึกความดี
- กิจกรรมวันไหว้ครู
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่ง
ความรักต่อพ่อแม่
- กิจกรรมยกย่องคนดี
- กิจกรรมพี่ไหว้น้อง น้องรับไหว้พี่
4.3กิจกรรมปฏิบัติตนตามกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
- กิจกรรมการประชุมสภานักเรียน
- กิจกรรมการเลือกตั้งหัวหน้าห้อง/ประธานนักเรียนและคณะกรรมการ
สภานักเรียน
- กิจกรรมอบรมวินัยจราจร

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครูทุกคน

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครูทุกคน

4.3กิจกรรมปฏิบัติตนตามกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
- กิจกรรมการประชุมสภานักเรียน
- กิจกรรมการเลือกตั้งหัวหน้าห้อง/ประธานนักเรียนและคณะกรรมการ
สภานักเรียน
- กิจกรรมอบรมวินัยจราจร

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครูทุกคน

4.4 กิจกรรมภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย
- จัดกิจกรรมใส่ผ้าไทย 1 วันในสัปดาห์
- กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
5. จัดทาแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนและแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
6. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน และประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
7. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการแต่ละกิจกรรม

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครูทุกคน

พ.ค.64

8. สรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนและความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง
9. สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหาร

พ.ค.64

นายกิ่งศักดิ์
น.ส.กาญจนา
นายกิ่งศักดิ์
น.ส.กาญจนา
นายกิ่งศักดิ์
น.ส.กาญจนา
นายกิ่งศักดิ์
น.ส.กาญจนา
นายกิ่งศักดิ์
น.ส.กาญจนา

5. งบประมำณที่ใช้ จานวน 10,000 บาท

พ.ค.64
พ.ค.64

พ.ค.64

งบประมำณที่
ใช้
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6. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ
3. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติตนตามกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีงามของสังคม
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็น
ไทย
5. ร้อยละของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการดาเนินงาน
ของโครงการ

- แบบสารวจ
- แบบบันทึก
- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. ผู้เรียนเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
3. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
4. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกาญจนา ซาติว้ )
ครูผู้ชว่ ย
(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายกิ่งศักดิ์ สารสม)
ครูชานาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แบบสารวจ
- แบบบันทึก
- แบบประเมิน
- แบบสารวจความต้องการ
และความพึงพอใจ
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โครงกำร
แผนงำน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ประเด็นพิจำรณำ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ลักษณะโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร

โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ
งานบริหารวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ข้อ 4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
นายกิ่งศักดิ์ สารสม และ นายวิโรจน์ ผาสุข
ต่อเนื่อง
กรกฎาคม 2563– พฤษภาคม 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันผู้เรียนยังขาดความตระหนักในเรื่องการออกกาลังกายที่เหมาะสม ขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเอง รวมทั้งขาดความรู้ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดที่เป็นภัยใกล้ตัว ซึ่งถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ไม่เร่งแก้ไข นักเรียนจะมี
สุขภาพกายและสุ ขภาพจิ ตที่อ่อนแอ ขาดทักษะในการหลี กเลี่ยงภาวะเสี่ ยงในเรื่องสิ่ งเสพติด ความรุนแรง โรคภั ย
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ และขาดความมั่นใจในการแสดงออกอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ โรงเรียนจึงได้จัดทา
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพขึ้นเพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานที่ 1 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
2. เพื่อให้นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. เพื่อให้นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
4. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
5. เพื่อให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
6. เพื่อให้นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปะ กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ
7. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
3. เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
4. ผู้เรียนร้อยละ 85 เห็นคุณค่าในตนอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
5. ผู้เรียนร้อยละ 91 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
6. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปะ กีฬา/นันทนาการ
7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 85 พึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
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4. ขั้นตอนกิจกรรมและปฏิทินดำเนินกำร
กิจกรรม
1.

จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน

2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ

ปฎิทิน
ก.ค.63
ก.ค.63

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
ก.ค.63
4. จัดกิจกรรมผู้เรียน ดังนี้
4.1 กิจกรรมดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอได้แก่
ตลอดปี
- นักเรียนแปรงฟันตอนเช้า กลางวันและก่อนนอน
การศึกษา
- กิจกรรมการตรวจสุขภาพสัปดาห์ละ 1 ครัง้
- นักเรียนออกกาลังกายหน้าเสาธงและหลังเลิกเรียน
- การแข่งขันกีฬาสี/กีฬากลุ่มพัฒนาเครือข่ายละกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด
- กิจกรรมการเข้าร่วมวิ่งมินิมาราธอนและเดินวิ่งเพื่อสุขภาพที่
หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น
-จัดอาหารที่มีคุณภาพทุกวัน
-เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
-จัดกิจกรรมรณรงค์และจัดป้ายนิเทศเผยแพร่เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและการออกกาลังกาย
-ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10ประการ
4.2 การชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูงและทดสอบสมรรถภาพทางกายได้แก่
- ทุกชั้นเรียนชั่งน้าหนัก/วัดส่วนสูงภาคเรียนละ 2 ครั้ง
- ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกชั้นเรียน ปีละ 1
ครั้ง
- เชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาตรวจ
สุขภาพ การทดสอบเกี่ยวกับการเห็น การได้ยิน และ รายงาน
ผลการตรวจร่างกายปีละ 1 ครั้ง
- `จัดกิจกรรมทันตสุขภาพ
4.3 การจัดกิจกรรมการรู้จักป้องกันตนเอง จากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุ ปัญหาทางเพศ โทษและประโยชน์จากการใช้
อินเตอร์เน็ต เกมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนอบายมุขต่าง ได้แก่
- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพย์
ติด สิ่งมอมเมาและอบายมุข
- จัดป้ายนิเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของ
สิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา โรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาทางเพศ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณที่
ใช้

นายกิ่งศักดิ์
นายวิโรจน์
นายกิ่งศักดิ์
นายวิโรจน์
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน

20,000

5,000

1,000
1,000
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กิจกรรม

ปฏิทิน

- การจัดทาข้อตกลงของเราเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถานที่อื่นๆในบริเวณโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง/กิจกรรมโฮมรูม/กิจกรรมเสียงตามสาย
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด โรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ ปัญหา
ทางเพศ ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการป้องกัน
ปัญหาดังกล่าว
- การเดินรณรงค์ป้องกันสารเสพติด
4.4 กิจกรรมสร้างความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและ
ให้เกียรติผู้อื่น
- ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด หรือเข้าร่วม
แสดงออกซึ่งความสามารถที่หน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้น
- จัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับโรงเรียนเพื่อคัดเลือก
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น
- กิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรมแนะแนวเพื่อให้นักเรียนรู้จักและ
เข้าใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุง
ตนเองอยู่เสมอ
4.5 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจร่าเริง แจ่มใส
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ได้แก่
- จัดกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลาย
- กิจกรรมการทางานร่วมกับคนอื่นและชุมชน
4.6 การจัดสร้างสรรค์ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ ได้แก่
- จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการศิลป์สร้างสรรค์
- การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
กีฬา
- เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เรื่องกีฬาและดนตรี นาฏศิลป์
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
5. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
6. ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
7. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการแต่ละกิจกรรม
8. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
9. สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหาร
โรงเรียน

ก.ค.63-พ.ค. คณะครูทุกคน
64

5. งบประมำณ จำนวน 28,500 บำท

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครูทุกคน

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครูทุกคน

งบประมำณที่
ใช้

1,500

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครูทุกคน

พ.ค.64
พ.ค.64
พ.ค.64
พ.ค.64
พ.ค.64

นายกิ่งศักดิ,์ นายวิโรจน์
นายกิ่งศักดิ,์ นายวิโรจน์
นายกิ่งศักดิ,์ นายวิโรจน์
นายกิ่งศักดิ,์ นายวิโรจน์
นายกิ่งศักดิ,์ นายวิโรจน์
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6. กำรติดตำมและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กาลังกายสม่าเสมอ
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
6 ร้อยละของผู้เรียนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปะ กีฬา/นันทนาการ
7.ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการดาเนินงานของ
โครงการ

วิธีประเมิน
- การสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
- การชั่งน้าหนัก
และวัดส่วนสูง
- การทดสอบ
สมรรถภาพ
-การสารวจ
นักเรียนกลุ่ม
ปกติ/กลุ่มเสี่ยง/
กลุ่มมีปัญหา
- สารวจนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือประเมิน
- แบบบันทึกพฤติกรรม
-แบบบันทึกการตรวจร่างกาย
- แบบบันทึก น้าหนักส่วนสูง
-แบบบันทึกการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
- แบบบันทึกการแปรงฟัน
- แบบบันทึกการรับประทาน
อาหารกลางวัน
- แบบบันทึกการดื่มนม
- แบบสารวจนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม
-แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของ ผู้เกี่ยวข้อง

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวมีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
4. นักเรียนโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เห็นคุณค่าในตนอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
5. นักเรียนโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายวิโรจน์ ผาสุข)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ
( นายกิ่งศักดิ์ สารสม)
ครูชานาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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โครงกำร
แผนงำน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
งานวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจำรณำ
ที่ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางวรรณา พุฒละ และนายสุระศักดิ์ บัวทอง
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
กรกฎาคม 2563–พฤษภาคม 2564
1.หลักกำรและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานได้ตระหนักถึงความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้
ประกาศจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง”ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
โดยให้ความสาคัญและมีความเชื่อมั่นว่า หากสถานศึกษาได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษา ให้
เป็นวิถีปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา นาไปใช้การบริหารสถานศึกษา การจัดทาหลักสูตรและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแล้ว จะทาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน โรงเรีย นบ้ านคาหั ว ช้างโนนตุ่น ป่ ามะนาวจึงได้จัดทาโครงการเศรษฐกิจพอเพี ยง เพื่อขับเคลื่ อนปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนาไปสู่เป้าหมายอันสาคัญคือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง”
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาเศรษฐกิจพอเพียงได้
3. เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนได้
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
3. เป้ำหมำย
1. ครูร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครูร้อยละ 100 สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาเศรษฐกิจพอเพียงได้จานวนอย่างน้อย 2 รายวิชา
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ได้
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. นักเรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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4. ขั้นตอนกิจกรรมและปฏิทินดำเนินกำร
กิจกรรม
1.

จัดทาโครงการและขออนุมัติจัดทาโครงการ

ปฎิทิน
ก.ค.63

2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ

ก.ค.63

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน

ก.ค.63

4. จัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้
4.1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ตลอดปี
การเขียนแผนการเรียนรู้บูรณาเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษา
4.2 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และนาสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน
4.3 การนิเทศกากับติดตามการจัดการเรียนรู้
4.4 การจัดทาโครงงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้รับผิดชอบ

งบ
ประมำณที่ใช้

นางวรรณา และ
นายสุระศักดิ์
นางวรรณา และ
นายสุระศักดิ์
นางวรรณา และ
นายสุระศักดิ์
คณะครูทุกคน

2,300
5. จัดทาแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนและประเมินพฤติกรรมนักเรียน

พ.ค.64

คณะครูทุกคน

6. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

พ.ค.64

นางวรรณา และ นายสุ
ระศักดิ์
นางวรรณา และ
นายสุระศักดิ์
นางวรรณา และ
นายสุระศักดิ์
นางวรรณา และ
นายสุระศักดิ์
นางวรรณา และ
นายสุระศักดิ์

7. ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
8. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการแต่ละกิจกรรม
9. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
10. สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหารโรงเรียน
5. งบประมำณที่ใช้ 2,300 บำท

พ.ค.64
พ.ค.64
พ.ค.64
พ.ค.64
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6. กำรติดตำมและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้อยละของครูที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ร้อยละของครูที่สามารถเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาเศรษฐกิจพอเพียงได้
จานวนอย่างน้อย2 รายวิชา และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ได้

วิธีประเมิน
- ทดสอบความรู้ครู/นักเรียน
- ประเมินแผนการสอน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
- สอบถามความพึงพอใจ
ของ ผู้เกี่ยวข้อง

เครื่องมือประเมิน
- แบบทดสอบ
- ประเมินแผนการสอน
- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
-แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของ ผู้เกี่ยวข้อง

3. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาเศรษฐกิจพอเพียงได้
3. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนได้
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางวรรณา พุฒละ)
ครูชานาญการ
(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ
( นายสุระศักดิ์ บัวทอง)
นักการภารโรง
(ลงชื่อ)....................................................ผู้ อนุมัติโครงการ
( นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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แบบประเมินโครงกำร
ส่วนที่ 1

วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจารณาปรับปรุง
โครงการ เศรษฐกิจพอเพียงในปีต่อไป

ส่วนที่ 2

ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
เจ้าหน้าที่
นักเรียน
ครู
อื่นๆ..........................
ส่วนที่ 3 รำยกำรประเมิน
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยมาก 0 = ไม่เห็นด้วย
รำยกำร
1. การดาเนินโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
(ควรระบุวัตถุประสงค์หลักด้วย)
2. การประชาสัมพันธ์เหมาะสม
3. สถานที่และระยะเวลาเหมาะสม
4.ได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ
5. ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
6. พึงพอใจกับการเข้าร่วมโครงการ
7. ควรมีโครงการเช่นนี้ในปีต่อไป
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

5 4 3 2 1 0 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ขอขอบคุณทุกความเห็นของท่าน
โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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โครงกำร
แผนงำน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ
ประเด็นพิจำรณำ
ประเด็นพิจำรณำ
ประเด็นพิจำรณำ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ลักษณะโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
งานบุคคล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ที่ 2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษา
ที่ 2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
นางธราภรณ์ จิตรสม และนางสาวนภสร คุณประเสริฐ
โครงการต่อเนื่อง
กรกฎาคม 2563– พฤษภาคม 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
นโยบายของกระทรวงศึ กษาธิการมุ่งเน้ น การปฏิ รูป การศึ กษาในทศวรรษที่ ส องโดยมีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด
การศึกษาให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ และมีคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา ครูจึงเป็ นบุ คลากรส าคัญ ในกระบวนการปฏิรูป
การศึกษา เพราะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการสอนและเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้นการพัฒนา
ครูผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพจึงมีความจาเป็น โดยครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การวัดผลประเมิน การนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
นอกจากครูแล้ว บุคคลที่สมควรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอคือผู้บริหาร เพราะผู้บริหารเป็นบุคคล
สาคัญ ในการบริห ารสถานศึกษา เป็ น ผู้ น าองค์กร ดังนั้นผู้ บริห ารจะต้องพัฒ นาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ ทั นต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก และนอกจากนั้นผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ มีค วามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน ตลอดจน
มุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งแนวทางในการ
พัฒนาผู้บริหารนั้น ผู้บริหารจะต้องได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองในทุกด้าน และหมั่นศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
เพื่อนาความรู้มาใช้ในการบริหาร ซึ่งผลการประเมินโครงการปีการศึกษา 2561 พบว่า การพัฒนาผู้บริหาร และครูส่งผลให้
คุณภาพการศึกษาในภาพรวมดีขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและสามารถนาไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
3. เป้ำหมำย
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องอยู่ในระดับดีมาก
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และสามารถนาไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ในระดับดีมาก
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3. มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
4. ขั้นตอนกิจกรรมและปฏิทินดำเนินกำร
กิจกรรม
1.

จัดทาโครงการและขออนุมัติจัดทาโครงการ

2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
4. จัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้
- การวางแผนและดาเนินและดาเนินงานพัฒนา
- กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมbblและองค์
ความรู้ใหม่ๆ
- จัดทาแผนการนิเทศและแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
- ดาเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู
- การจัดกิจกรรมplc
- การจัดระบบ การบริหาร การจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ
- การจัดทาเว็บไซต์ของสถานศึกษา
- การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
การนิเทศการดาเนินโครงการ และการจัดการเรียนการสอน
5. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
6. ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
7. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการแต่ละกิจกรรม
8. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
9. สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหารโรงเรียน
5. งบประมำณที่ใช้ 28,300 บำท

ปฎิทิน
ก.ค.63
ก.ค.63
ก.ค.63
ตลอดปี
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณที่
ใช้

นางธราภรณ์
นางสาวนภสร
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
23,300

2,000
3,000

พ.ค.64
พ.ค.64
พ.ค.64
พ.ค.64
พ.ค.64
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6. กำรติดตำมและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์
ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
สถานศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย และสามารถนาไปใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้
3. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผล
การดาเนินงานของโครงการ

วิธีประเมิน
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร
- ตรวจและประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้
- สังเกตการสอน
- การสอบถาม
- วิเคราะห์แบบทดสอบ
- ตรวจวิจัยในชัน้ เรียน
- ประเมินการใช้สื่อ
- สอบถามความพึงพอใจ
ของ ผู้เกี่ยวข้อง

เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
- แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้
- แบบสังเกตการสอน
- แบบประเมินการใช้สื่อ
- แบบวิเคราะห์แบบทดสอบ
-แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของ ผู้เกี่ยวข้อง

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ครูสามารถนาความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอบรมและการนิเทศไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาตนเองให้มีวิทย
ฐานะที่สูงขึ้นได้
2. ครูรักและภูมิใจในอาชีพของตนเอง มีความรักในตัวศิษย์และสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
3. ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนการสอน
4. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้
5. โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. โรงเรียนได้รับการยกย่อง ชมเชย และได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ
7. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง และส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น
ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนภสร คุณประเสริฐ)
พนักงานราชการ
ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
ลงชื่อ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว

105
โครงกำร
แผนงำน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ
ประเด็นพิจำรณำ
ประเด็นพิจำรณำ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ลักษณะโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
งานบริหารทั่วไป/วิชาการ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
ที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้
นางธราภรณ์ จิตรสม และ นายกิ่งศักดิ์ สารสม
โครงการต่อเนื่อง
กรกฎาคม 2563– พฤษภาคม 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
โรงเรี ย นเป็ น สถานที่ ที่ ส าคั ญ ในการจั ด การศึ ก ษาให้ กั บ ผู้ เ รี ย น มี ห น้ า ที่ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ น คนเก่ ง
คนดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข หน้าที่ของโรงเรียนนอกจากจะจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังจะต้องจัด
บริบทและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เพราะสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนจะช่วยเอื้อ
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของครู และเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ปัจจุบันอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ของโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวผ่านการใช้งานมาเป็นเวลาหลายปี ทาให้อาคารบางส่วนชารุดทรุดโทรมไป
ตามกาลเวลา ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดทาโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ขึ้น เพื่อพัฒ นา ปรับ ปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ วัส ดุอุปกรณ์ ให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งานและมีความ
ปลอดภัย ปรับปรุงห้องสมุด ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศติ ดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สนั บสนุ นให้ครูจัดสภาพแวดล้อมในห้ องเรียนให้ เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดภูมิทัศน์ภ ายนอก
อาคารให้สะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม พร้อมกับปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ตระหนักและเห็ นความสาคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
2. เพื่อให้โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
3. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องสมุดที่พร้อมให้บริการหนังสือ สื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
4. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อม มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่จะส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
5. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
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3. เป้ำหมำย
1. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบที่มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก
2. โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนอยู่ใน ระดับดีมาก
3. โรงเรียนจัดห้องสมุดที่ให้บริการหนังสือ สื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับดีมาก
4. โรงเรียนมีห้องเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อม มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับดีมาก
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 89 มีความพึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ

กิจกรรม
1.

จัดทาโครงการและขออนุมัติจัดทาโครงการ

ปฎิทิน

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.63

นางธราภรณ์
และนายกิ่งศักดิ์
นางธราภรณ์
และนายกิ่งศักดิ์
นางธราภรณ์
และนายกิ่งศักดิ์
คณะครูทุกคน

2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ

ก.ค.63

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน

ก.ค.63

4. จัดกิจกรรมตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ และจัดเตรียมอาคารสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ดังนี้
- กิจกรรมการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคาร
ประกอบให้มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง
อยู่ในสภาพแวดล้อมร่มรื่น ส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมการประกวด
ห้องเรียนสวยด้วยมือเรา
- ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน จัดสวนหย่อมหน้าอาคาร
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน การพัฒนาห้องสมุดให้เป็น
- กิจกรรม 5 ส และ กิจกรรม “Big Cleaning Day”
- กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย ปรับปรุงที่แปรงฟัน ปรับปรุงทางเดิน
หน้าอาคารเรียน ปรับปรุงห้องประกอบอาหาร
- ปรับปรุงโรงจอดรถสาหรับนักเรียน
- ปรับปรุงห้องพยาบาล
- ปรับปรุงห้องคุณธรรม
- ปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องกรองน้าดื่มสาหรับนักเรียน

ตลอดปี
การศึกษา

งบ
ประมำณที่
ใช้

10,000
10,000
2,000
25,000
18,000
3,000
1,000
5,000
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กิจกรรม

ปฎิทิน

- กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เรียนตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 10 ประการ
- การพัฒนาห้องเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง/กล้องวงจรปิด
- การให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
6. ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
7. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการแต่ละกิจกรรม
8. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
9. สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหารโรงเรียน
4. ขั้นตอนกิจกรรมและปฏิทินดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

งบ
ประมำณที่
ใช้

2,600
พ.ค.64
พ.ค.64
พ.ค.64
พ.ค.64
พ.ค.64

5. งบประมำณที่ใช้ 76,600 บำท
6. กำรติดตำมและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.ระดับคุณภาพของโรงเรียนที่มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อาคารเรียน อาคารประกอบที่มั่นคง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
2. ระดับคุณภาพของโรงเรียนที่จัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
3. ระดับคุณภาพของโรงเรียนที่จัดห้องสมุดที่ให้บริการ
หนังสือ สื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
4. ระดับคุณภาพของห้องเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความ
พร้อม มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่จะส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
5. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการ
ดาเนินงานของโครงการ

วิธีประเมิน
ประเมินคุณภาพของ
โรงเรียน
- สอบถามความพึงพอใจ
ของ ผู้เกี่ยวข้อง

เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมินคุณภาพของ
โรงเรียน
-แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของ ผู้เกี่ยวข้อง
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
2. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนลดลง
3.นักเรียนมีจิตสานึกในการรักษาความสะอาด และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4.นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นายิ่งศักดิ์ สารสม)
ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ....................................................... ผูอ้ นุมัติโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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โครงกำร
แผนงำน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน
งานบริหารทั่วไป
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจำรณำ
ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางสาวนภสร คุณประเสริฐ และนายวิโรจน์ ผาสุข
ระยะเวลำดำเนินกำร
กรกฎาคม 2563 - พฤษภาคม 2564
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน ขาด
การประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนยังมีจุดด้อยในด้านการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทาง
วิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒ นาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน
โรงเรียนจึงจัดทาโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และชุมชน
ช่วยระดมทรัพยากรเพื่อมาบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทุกระดับ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
2.2 เพื่อสร้างความเชื่อถือของโรงเรียนกับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ
2.3 เพื่อให้การบริการด้านปรึกษา ด้านข่าวสารและด้านอาคารสถานที่ให้กับชุมชน หน่วยงานองค์กรต่างๆที่ขอใช้
บริการ
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 เพื่อระดมทรัพยากรและบุคลากร ในและนอกเขตบริการของโรงเรียน
ร่วมพัฒนาโรงเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.1.2 บุคลากร ร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรม
3.1.3 ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของโรงเรียน ร้อยละ 95
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับบุคลากรในและนอกเขตบริการของโรงเรียน
3.2.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน องค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ
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4. วิธีดำเนินงำน
ที่
รำยกำร/กิจกรรม
1 ประชุมวางแผนการดาเนินการ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
3 ดาเนินการตามกิจกรรม ดังนี้
1. จัดทาข้อมูลพื้นฐานแหล่งเรียนรู้/
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
2. จัดกิจกรรมการให้บริการชุมชนทั้ง
ด้านวิชาการและการขอใช้อาคาร
สถานทีแ่ ละอื่นๆ
3. จัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา ได้แก่
3.1 จัดการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา/ผู้ปกครองนักเรียน
3.2 มอบหมายให้ครูและนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น
พิธีกรงานต่างๆ ของชุมชน
3.5 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน เช่น งาน
บุญประเพณี
4 ประเมินการดาเนินงาน

ระยะเวลำ
พ.ค. 62
พ.ค. 62
ก.ค.63 –
มี.ค. 63

มี.ค. 63

5

สรุปผลการดาเนินงาน

มี.ค. 63

6

รายงานผลการดาเนินงาน

มี.ค. 63

5. ระยะเวลำดำเนินกำร
กรกฎาคม 2563 - พฤษภาคม 2564
6. งบประมำณ
งบประมาณที่ใช้ 2,500 บาท

งบประมำณ
2,500

ผู้รับผิดชอบ
คณะครูทุกคน
ผู้บริหาร
คณะครูทุกคน

น.ส.นภสร
นายวิโรจน์
น.ส.นภสร
นายวิโรจน์
น.ส.นภสร
นายวิโรจน์
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7. หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
7.1 ครูผู้สอนและบุคลากรทุกคน
7.2 ผู้แทนชุมชน/ผู้ปกครอง
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- ผู้ปกครองบ้านคาหัวช้าง บ้านโนนตุ่น บ้านป่ามะนาว
8. ระดับควำมสำเร็จ
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ
1. สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการ
แสวงหาความรู้และบริการชุมชน
2. สถานศึกษามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทากิจกรรมร่วมกับชุมชน
3. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

วิธีกำรประเมิน
สอบถามความคิดเห็น

เครื่องมือ
แบบสอบถามความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

สอบถามความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 สถานศึกษา บุคคลและองค์กรในชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
9.2 ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายวิโรจน์ ผาสุข)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนภสร คุณประเสริฐ)
พนักงานราชการ
ลงชื่อ...................................................อนุมัติโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรมีส่วนร่วมกิจกรรม คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ กำกับ ติดตำม ดูแล และขับเคลื่อน
กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำให้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย ประจำปีกำรศึกษำ 2563
ผู้ประเมิน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนจานวน 100 คน
ลาดับ
ระดับการประเมิน
รายการ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนด
อัตลักษณ์ นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
2 คณะกรรมการสถานศึกษามีการกากับ ติดตาม การ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3 คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมใน
งานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
4 คณะกรรมการสถานศึกษาเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกบองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
5 สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และมีการรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดทราบ
6 สถานศึกษามีการสารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษา และมีการรายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อต้น
สังกัดทราบ
7 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ข้อเสนอแนะส่งเสริม สนับสนุน
ในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อเสริมสร้าง
ปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
8 สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และ
บริการชุมชน
9 สถานศึกษามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทา
กิจกรรมร่วมกับชุมชน
10 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดาเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน
รวม
สรุปผล ทั้ง 10 ข้อ ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้ปกครองและชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ..................
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สรุปผลแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรมีส่วนร่วมกิจกรรม
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ กำกับ ติดตำม ดูแล และขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำให้บรรลุผลสำเร็จตำม
เป้ำหมำย ประจำปีกำรศึกษำ 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้ประเมิน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนจานวน 100 คน
ลาดับ
รายการ
ระดับการประเมิน
1 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนด อัตลักษณ์
นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2 คณะกรรมการสถานศึกษามีการกากับ ติดตาม การดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3 คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
4 คณะกรรมการสถานศึกษาเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกบองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
5 สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
และมีการรายงานผลการประชุมต่อหน่วยงานต้นสังกัดทราบ
6 สถานศึกษามีการสารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษา และมีการรายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อต้นสังกัด
ทราบ
7 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ข้อเสนอแนะส่งเสริม สนับสนุนใน
การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างปรับปรุง และ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
8 สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการ
ชุมชน
9 สถานศึกษามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทากิจกรรม
ร่วมกับชุมชน
10 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดาเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน
เฉลี่ย
สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมกิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษา กากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย ประจาปีการศึกษา 2563 คิดเป็น ……..
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โครงกำร
แผนงำน
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประเด็นพิจำรณำ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ลักษณะโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
งานวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
นางลาวัลย์ อุระศิลป์ และ นางสาวนภสร คุณประเสริฐ
ต่อเนื่อง
กรกฎาคม 2563– พฤษภาคม 2564

1. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่
3) พ.ศ. 2562มาตรา 47 กาหนดให้ มีระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอกและมาตรา 48 กาหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสน อต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. เพื่อให้มีการจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. เพื่อให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4. เพื่อให้มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. เพื่อให้นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
7. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
3. เป้ำหมำย
1. โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก
2. จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก
3. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยู่ในระดับ
ดีมาก
4. การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก
5. นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องอยู่ใน
ระดับดีมาก
6. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดี
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7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 95 พึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
4. ขั้นตอนกิจกรรมและปฏิทินดำเนินกำร
กิจกรรม
1.

จัดทาโครงการและขออนุมัติจัดทาโครงการ

2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
4. จัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้
- กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
- การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
- นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
5. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
6. ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
7. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการแต่ละกิจกรรม
8. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
9. สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหารโรงเรียน
5. งบประมำณที่ใช้จานวน 2,400 บาท

ปฎิทิน

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.63

นางลาวัลย์

ก.ค.63
ก.ค.63
ตลอดปี
การศึกษา

นางลาวัลย์
นางลาวัลย์
คณะครูทุกคน

พ.ค.64
พ.ค.64
พ.ค.64
พ.ค.64
พ.ค.64
พ.ค.64

นางลาวัลย์
น.ส.นภสร
นางลาวัลย์
น.ส.นภสร
นางลาวัลย์
น.ส.นภสร
นางลาวัลย์
น.ส.นภสร
นางลาวัลย์
น.ส.นภสร

งบประมำณ
ที่ใช้

2,400
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6. กำรวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ระดับคุณภาพของโรงเรียนในการจัดทาและ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
2. ระดับคุณภาพของโรงเรียนในการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3. มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จัดทารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) และเผยแพร่ผลการดาเนินงาน
4. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

วิธีกำรประเมิน
- การนิเทศ กากับติดตาม /
ประเมินโครงการ

เครื่องมือประเมิน
- แบบประเมินคุณภาพของ
โรงเรียน
-แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของ ผู้เกี่ยวข้อง

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
-การนิเทศ กากับ ติดตาม

- แบบสรุปรายงาน

- การประเมินมาตรฐาน

- แบบประเมินมาตรฐาน

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร มีการพัฒนาบุคลากรครู ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. โรงเรียนผ่านการประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน)
3. โรงเรียนได้รับการยอมรับและชุมชนมากยิ่งขึ้น

ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนภสร คุณประเสริฐ)
พนักงานราชการ
ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางลาวัลย์ อุระศิลป์)
ครูชานาญการ
ลงชื่อ........................................................ ผูอ้ นุมัติโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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โครงกำร

โครงการพัฒนากระบวนการจัดการการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แผนงำน
งานวิชาการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจำรณำ
ที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมา
พัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นายกิ่งศักดิ์ สารสม และ นางสาวกาญจนา ซาติ้ว
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
กรกฎาคม 2563– พฤษภาคม 2564
1. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 - 2551 ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม โดยจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มุ่งเน้นผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จาเป็นเพื่อที่จะนาไปใช้ในการดารงชีวิตต่อไป
ดังนั้นจึงได้จัดทาโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้สอดคล้อง
กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนและชุมชน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
3. เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
4. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน
5. เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
6. เพื่อนิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียน การสอนอย่างสม่าเสมอ
7. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
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3. เป้ำหมำย
1. โรงเรียนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมระดับดีมาก
3. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นระดับดีมาก
4. โรงเรียนในพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียนระดับดีมาก
5. โรงเรียนมีการนิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียน การสอนอย่างสม่าเสมออยู่
ในระดับดีมาก
7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 88 พึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
4. ขั้นตอนกิจกรรมและปฏิทินดำเนินกำร
กิจกรรม
1.

จัดทาโครงการและขออนุมัติจัดทาโครงการ

ปฎิทิน

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.63

นายกิ่งศักดิ์ สารสม
นางสาวกาญจนา ซาติ้ว

2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ

ก.ค.63

นายกิ่งศักดิ์ หอมทอง
นางสาวกาญจนา ซาติ้ว

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน

ก.ค.63

นายกิ่งศักดิ์ สารสม
นางสาวกาญจนา ซาติ้ว

4. จัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้
ตลอดปี
4.1 กิจกรรมการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและ การ
สอดคล้องกับท้องถิ่น
ศึกษา

คณะครูทุกคน

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย(คณะครู
ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ดาเนินการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
- ให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
- นาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้และติดตามการใช้หลักสูตร
- ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและปรับปรุงหลักสูตร
4.2จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัดและความสนใจ
4.3จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นได้แก่
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่

คณะครูทุกคน

ตลอดปี
การ
ศึกษา

งบประมำ
ณ
ที่ใช้
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กิจกรรม

ปฎิทิน

- กิจกรรมแนะแนว
- ลูกเสือ-เนตรนารี
- ชุมนุมตามความสนใจ
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์
(บูรณาการไว้ในลูกเสือ – เนตรนารี)
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้น ป.1 ป.3
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้น ป.4 ป.6
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.6
- จัดซื้อหนังสือ/สื่อ เข้าห้องสมุด
4.4 กิจกรรมการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองดังนี้
- กิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4.5 กิจกรรมการนิเทศภายในเพื่อกากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
5. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
พ.ค.64
6. ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

พ.ค.64

7. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการแต่ละกิจกรรม

พ.ค.64

8. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

พ.ค.64

9. สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหารโรงเรียน

พ.ค.64

5. งบประมำณที่ใช้ จานวน 45,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำ
ณ
ที่ใช้

10,000
10,000
15,000
10,000

นายกิ่งศักดิ์
น.ส.กาญจนา
นายกิ่งศักดิ์
น.ส.กาญจนา
นายกิ่งศักดิ์
น.ส.กาญจนา
นายกิ่งศักดิ์
น.ส.กาญจนา
นายกิ่งศักดิ์
น.ส.กาญจนา

120
6. กำรวัดและประเมิน
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ระดับคุณภาพของโรงเรียนพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
3. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
4. ระดับคุณภาพของโรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
5. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดกิจกรรมนิเทศภายใน
กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการ
เรียน การสอนอย่างสม่าเสมอ
6. ระดับคุณภาพของโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 87 พึงพอใจในผลการ
ดาเนินงานของโครงการ

วิธีวัดและประเมินผล
- สังเกต
- ประเมินการจัดกิจกรรม
- ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบประเมินการจัดกิจกรรม
- แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ระดับดีมาก
3. โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นระดับดี
มาก
4. โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวในพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนระดับดีมาก
5. โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวมีการนิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการ
เรียน การสอนอย่างสม่าเสมออยู่ในระดับดีมาก
7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 85 พึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
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(ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกาญจนา ซาติ้ว)
ครูผู้ช่วย
(ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายกิ่งศักดิ์ สารสม)
ครูชานาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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ส่วนที่ 4
กำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน
เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจาปี 2563 สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กาหนด ควรมีการสร้าง
เครื่องมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการร่างและจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2563 อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่ม
2. การจัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การกาหนด
บุคคลหรือคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบการดาเนินงานในแต่ละกลยุทธ์
3. การสร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดทา
แผนการดาเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบแก่ คณะครู
4. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระสาคัญ
อย่างง่ายๆของแผน ตลอดทั้งภาพแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจน
5. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงกิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาคัญ ให้สอดคล้องและทันกับสภาพที่มีอยู่แล้วจริง
6. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครู
7. มีเวทีหรือจัดให้มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยที่มีการนาและเปิด
โอกาสให้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตาม
แผน
8. มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายปีเสมอ
9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด
และมีความเป็นผู้นาที่จะนาโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการคิดริเริ่มตัวอย่าง
งานหรือวิธีการทางานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ
10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนของผู้บริหาร
และคณะครูตามที่กาหนดไว้ในแผน
11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง กากับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กาหนดไว้ในแผน
12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือ
ข้อตกลงในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอื่น ตามที่กาหนดไว้ในแผน
13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้
(1) ติดตามความก้าวหน้าประจาปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัด
ในแต่ละกลยุทธ์ เพื่อตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนด อันจะนาไปสู่การทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป
(2) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 2 ปี
การศึกษาแรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2563 เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวน
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพื่อการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2564
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(3) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 3 ปี เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2565 เพื่อสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น
ตลอดช่วงเวลา 3 ปีการศึกษา และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2563-2565
14. การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
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ภาคผนวก
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว อาเภอบ้านฝาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

แผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวเป็นแผนปฏิบัติการระยะ
สั้น ที่ใช้กาหนดทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 จัดทาขึ้น
โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศจากแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
2563-2565 ตลอดจนนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา การประมวลผลการดาเนินงานโครงการที่ผ่านมา ที่จะ
นาไปสู่การปฏิบัติต่อไป
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวได้ร่วมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้
โรงเรียนดาเนินการได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
(นายสายหยุด ถมมา)
ลงชื่อ............................................รองประธานกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
(นายสถิต แก่นหามูล)
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(นายผอง พาป้อ)
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ/ผู้แ ทนศิษย์เก่า
(นายถวิล คามูล)
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ/ผู้แทนศาสนา
(นายนภาพล ลาดโลศรี)
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ/ผู้แทนผู้ปกครอง
(นายสงบ พิมพ์บึง)
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ/ผู้แทนองค์กรชุมชน
(นายอุดมกิจ แก้วประทุม)
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ/ผู้แทนครู
(นางวรรณา พุฒิละ)
ลงชื่อ.....................................................กรรมการและเลขานุการ/ผู้อานวยการโรงเรียน
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
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คาสั่งโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
ที่ /2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาโครงการแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2563
************************
ด้วยโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจะดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2563 เพื่อให้
เกิดโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติประจาปีของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
และของโรงเรี ย นบ้ านคาหั ว ช้างโนนตุ่น ป่ ามะนาว ให้ เกิดประโยชน์ สู งสุ ดในการบริห ารจัดการ จึงแต่งตั้งคณะบุ คคล
ดังต่อไปนี้
1. นายสายหยุด ถมมา
ประธานกรรมการสถานศึกษา
ประธาน
2. นายสถิต แก่นหามูล
รองประธานกรรมการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ
3. นายอุมกิจ แก้วประทุม
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
4. นายผอง พาป้อ
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
5. นายถวิล คามูล
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
6. นายสงบ พิมพ์บึง
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
7. นายนภาพล ลาดโลศรี
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
8. นายกิ่งศักดิ์ สารสม
ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ กรรมการ
9. นางลาวัลย์ อุระศิลป์
ครู วิทยฐานะชานาญการ
กรรมการ
10. นางวรรณา พุฒละ
ครู วิทยฐานะชานาญการ
กรรมการ
11. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
12 .นายวิโรจน์ ผาสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
13. นางสาวนภสร คุณประเสริฐ
พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ : พิจารณาโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ฝ่ายต่างๆ เสนอขอ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2562 และใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการจัดการศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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คาสั่งโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
ที่ /2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ประจาปีการศึกษา 2563
************************
ด้วยโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจะดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2563
เพื่อให้เกิดกิจกรรมและโครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ผลผลิตตัวชี้วัด ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ
ของโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้
1. นายกิ่งศักดิ์ สารสม
ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ อุระศิลป์
ครู วิทยฐานะชานาญการ
รองประธานกรรมการ
3. นางวรรณา พุฒละ
ครู วิทยฐานะชานาญการ
กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
5 .นายวิโรจน์ ผาสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
6. นางสาวนภสร คุณประเสริฐ
พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ : พิจารณาทบทวนโครงการ/กิจกรรม จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อบรรจุใน
แผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2563 และใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และจัดพิมพ์ ทารูปเล่มเสนอต่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการจัดการศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
(นางธราภรณ์ จิตรสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
บ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว แล้ว
เห็นชอบและให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว

(ลงชื่อ).........................................................
(นายสายหยุด ถมมา)
ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคาหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว

