แผนปฏิบัติการ
โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์ รังสรรค์)
ปี การศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
แผนปฏิ บ ัติ ก ารโรงเรี ย นบ้ า นตลาด ปี การศึ ก ษา ๒๕๖๒ จัด ท าขึ น้ เพื่ อ เป็ น
เครื่ องมื อในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทุกฝ่ ายในโรงเรี ยน และใช้ รองรับการเบิกจ่าย
งบประมาณในปี งบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ในกรอบระยะเวลาปี การศึกษา ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เนื ้อหาประกอบด้ วย
ข้ อมูลพื ้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน วิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายของการ
จัดการศึกษา และโครงการที่โรงเรี ยนจะดาเนินการในปี การศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรี ยนได้นำผลกำรดำเนิ นในปี กำรศึก ษำที่ผ่ำ นมำ

เป็ นข้อ มูล เพื่อ ก ำหนดทิศ ทำงในกำรพัฒนำ

กำรศึกษำในแผนปฏิบตั ิกำรนี้ ซึ่งเป็ นกำรมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ำยในกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรฉบับนี้

ขอขอบคุณบุคลากรทุกคน และผู้มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการให้ สาเร็ จ
ลุล่วงไปได้ ด้วยดี และแผนปฏิบตั ิการนี ้คงเป็ นประโยชน์ในการการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรี ยน อันจะส่งผลแก่ผลผลิตของการศึกษาคือ นักเรี ยนต่อไป

โรงเรี ยนบ้ านตลาด(คานายครุราษฎร์ รังสรรค์)
พฤษภาคม ๒๕๖๒

สารบัญ

ข้ อมูลทัว่ ไปของสถานศึกษา
ทิศทางการบริหารและจัดการศึกษา
รายละเอียดขอบข่ ายงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและการใช้ จ่ายงบประมาณ
๑. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรเรี ยนกำรสอน
๒. โครงกำรอนุรักษ์วฒั นธรรมไทยและท้องถิ่น
๓. โครงกำรครู พระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน
๔. โครงกำรสวดมนต์ไหว้พระเสริ มสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรเรี ยนรู ้
๕. โครงกำรคุณธรรมนำควำมรู ้สู่ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. โครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนออก เขียนได้ทุกคน
๗. โครงกำรศึกษำเรี ยนรู ้นอกสถำนที่
๘. โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
๙. โครงกำรพัฒนำระบบคุณธรรม และจริ ยธรรมลูกเสือ เนตรนำรี
๑๐. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนเพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยน
๑๑. โครงกำรพัฒนำลักษณะนิสยั ประหยัดของนักเรี ยนด้วยกิจกรรมกำรออมทรัพย์
๑๒. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำชั้นปฐมวัย
๑๓. โครงกำรสร้ำงควำมเสมอภำคและเพิม่ โอกำสให้ผเู ้ รี ยนได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑๔. โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยน
๑๕. โครงกำรส่งเสริ มกำรจัดทำวิจยั ในชั้นเรี ยน
๑๖. โครงกำรประกันคุณภำพภำยใน
๑๗. โครงกำรจัดหำและปรับปรุ งซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์เพือ่ กำรศึกษำ
๑๘. โครงกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑๙. โครงกำรติดตำมประเมินผลที่มุ่งเส้นคุณภำพผูเ้ รี ยน(นิเทศภำยใน)
๒๐. โครงกำรควำมสัมพันธ์ชุมชน บ้ำน วัด โรงเรี ยน (บวร)
๒๑. โครงกำรกีฬำ และนันทนำกำรนักเรี ยน
๒๒. โครงกำรปรับปรุ งอำคำรสถำนที่ และภูมิทศั น์ในโรงเรี ยน
๒๓. โครงกำรโรงเรี ยนส่งเสริ มสุภำพ
๒๔. โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
๒๕. โครงกำรปรับปรุ งห้องสมุดเพือ่ กำรเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
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เรื่อง

ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การใช้แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
-----------------------------------------------------------

เพื่อให้การใช้แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปตามปฏิทินการดาเนินงาน สอดรับ
กับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างขัดเจนใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนรวมของผู้เกี่ยวข้อง
บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง เพื่อนาสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมิ น
คุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบรรจง ชูจัตุรัส)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๑

ส่วนที่ ๑
บทนา
สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
๑. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๓
บ้านตลาด ตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ก่อตั้งเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๕๘
บน
เนื้ อ ที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา ที่ ร าชพั ส ดุ ห มายเลข ชย. ๑๕๔๘ ที่ ดิ น เลขที่ ๒๔๙
ระวาง ๕๓๔๐II๐๒๔๔,๐๒๒๒
ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน มีจานวนทั้งสิ้น ๑๐ คน สาหรับ
ผู้บริหาร โรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส ซึ่งได้ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน บ้าน
ตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์) ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์) มีอาคารเรียนที่ได้รับจัดสรรจานวน ๓
หลัง รวม ๑๒ ห้อง ห้องผู้บริหาร ๑ ห้อง ห้องสมุด ๑ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง ส้วม ๔
หลัง ๑๖ ที่ สนามเด็กเล่น ถังเก็บน้าฝน ๒ ชุด
จานวนห้องเรียน ๘ ห้องเรียน จานวนครู ๙ คน นักการภารโรง ๑ คน จานวนนักเรียน
ปี ๒๕๖๒ จานวน ๑๑๑ คน
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูต ร
ประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๒
๒. สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์) ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ชาวบ้านประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเป็นหลักโดยมีการปลูกข้าว ข้าวนาปี มันสาปะหลัง อ้อย พริกและอาชีพช่างก่อสร้าง
ทั้งช่างปูน ช่างไม้ โดยมีผู้รับเหมาในหมู่บ้านมากกว่า ๑๐ ราย
โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รัง สรรค์) มีหมู่บ้านในเขตบริการ ๒ หมู่บ้าน คือบ้าน
ตลาด หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๓
หมู่ที่ ๑ มีครัวเรือน ๓๕๑ ครอบครัว ประชากร ชาย ๕๒๗ คน หญิง ๕๘๔ คน รวม ๑,๐๙๑ คน
หมู่ท๑ี่ ๓ มีครัวเรือน ๑๗๘ ครอบครัว ประชากร ชาย ๒๘๕ คน หญิง ๒๕๓ คน รวม ๖๓๘ คน
รวม มีครัวเรือน ๕๒๙ ครอบครัว ประชากร ชาย ๘๑๒ คน หญิง ๘๑๗ คน รวม ๑,๗๒๙ คน
๓. ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘
โดยรองอามาตย์เอก หลวงสรรพกิจโกศล นายอาเภอจัตุรัส เป็นผู้จัดตั้ง โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัด
จาปาทอง เป็นที่เรียนจึงได้ชื่อว่า โรงเรียนวัดจาปาทอง เปิดทาการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้เลิกล้ม

๒

ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ เดือน กันยายน ได้กลับมาเปิดทาการสอนใหญ่โดยมี นายแก้ว รักมณี
เป็นครูใหญ่
ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้ย้ายมาสร้างอาคารเรียนถาวรที่บริเวณที่ปัจจุบัน
และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)มาจนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับอนุญาตให้เปิดทาการสอน ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัยและ
ระดับประถมศึกษา
ปัจจุบัน เปิดทาการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนทั้งสิ้น
๑๑๑ คน (เมษายน ๒๕๖๒)

๓
ข้อมูลผู้บริหาร
พุทธศักราช ๒๔๕๘ รองอามาตย์เอกหลวงสรรพกิจโกศล จัดตั้งโรงเรียน และเลิกล้มไปเมื่อ พุทธศักราช
๒๔๖๕ ปีพุทธศักราช ๒๔๗๖ ได้มีการจัดตั้งขึ้นอีกโดยมีรองอามาตย์เอกขุนนรินทร์ บริรักษ์ เป็นผู้จัดตั้งขึ้น
อีกครั้งและมีผู้บริหารโรงเรียนตามลาดับดังนี้
๑. นายแก้ว รักมณี
พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๗๗
(ครูใหญ่)
๒. นายสุดใจ รุจาคม
พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๑
(ครูใหญ่)
๓. นายแก้ว อาจศิริ
พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๒
(ครูใหญ่)
๔. นายเที่ยง มณีนุษย์
พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๙๔
(ครูใหญ่)
๕. นายหวาด คาจุมพล
พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๕๒๓
(ครูใหญ่)
๖. นายชิงชัย อุทัยสาร์
พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๗
(ครูใหญ่)
๗. นายรัตน์ บุญญานุสนธิ์
พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๒๘
(ครูใหญ่)
๘. นายบุญส่ง ประเสริฐศรี
พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๔๐
(อาจารย์ใหญ่)
๙. นายปรีชา อยู่ภักดี
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๙
(ผู้อานวยการโรงเรียน)
๑๐. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน (ผู้อานวยการโรงเรียน)

๔

แผนผังโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)
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ห้ องน ้า

ลานกีฬา

อาคาร
อาคาร
๓๓

สนามเด็กเล่น

สระน ้า

๕
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร

๔๙
๖๐
๕๘
๔๙
๕๘

อายุ
ราชการ
๒๗
๓๙
๑๙
๒๖
๓๙

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ
ผอ./ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการ
ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการพิเศษ

๕๖
๕๐

๓๔
๒๒

ครู/ชานาญการพิเศษ
ครู/ชานาญการพิเศษ

๘ นายจิรศักดิ์ ประเสริฐสังข์
๙ นางสาวรจนา ชุมหิน
๑๐ นายธนายุทธ ลานรัก

๒๕
๒๗
๓๒

๑
๑
๗

ครูผชู้ ่วย
พนักงานราชการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

๑๑ นางสาวนุสรา โคตรบารุง

๒๒

-

ธุรการ

ที่

ชื่อ – สกุล

อายุ

๑
๒
๓
๔
๕

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
นางสายหยุด ศิริวรประสาท
นายอดุลย์ อาจศิริ
นางอรสา บุญโยธา
นางถาวร ร่มสุข

๖
๗

นางสาวอ้อย อาจศิริ
นางสาวกัญญา คู่ชัยภูมิ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

ศษ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ป.๖
บริหาร
ประจาชั้นป.๒
พลศึกษา
ป.๑-๖
บรรณารักษ์
ประจาชั้นป.๓
การวัดผล
ประจาชั้น ป.๑
การศึกษา
ศษ.ม.
ภาษาไทย
ประจาชั้น ป.๖
ศษ.ม. หลักสูตรและการ ประจาชั้น อนุบาล
สอน
๒-๓
ค.บ
คอมพิวเตอร์
ป.๔
ค.บ
ภาษาอังกฤษ
ประจาชั้น ป.๕
ศษ.บ เทคโนโลยีทางการ
ป.๑-ป.๖
ศึกษา
ปวส.
บัญชี
-

นักการภารโรง
ที่

ชื่อ – สกุล

อายุ

๑ นายไสว โคตรบารุง

๕๒

ประสบการณ์
การสอน(ปี)
-

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

ป.๖

-

-

งบประมาณ

มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก
๔
คน
มีครูที่สอนตามความถนัด
๒
คน
การศึกษาปฐมวัย
สัดส่วนของจานวนนักเรียน : ครู ๑๔.๗๕ : ๑
สัดส่วนของจานวนนักเรียน : ห้อง ๑๑ : ๑
ประถมศึกษา
สัดส่วนของจานวนนักเรียน : ครู
สัดส่วนของจานวนนักเรียน : ห้อง

๑๗.๘ : ๑
๑๓.๘๗ : ๑

๖
๕. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
มีอาคารเรียนที่ได้รับจัดสรรจานวน ๓ หลัง รวม ๑๔ ห้อง ห้องผู้บริหาร ๑ ห้อง ห้องดนตรี
๑ ห้อง ส้วม ๔ หลัง ๑๕ ห้อง สนามเด็กเล่น ห้องวิทยาศาสตร์ ๑ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง
ห้องสหกรณ์และห้องพยาบาล ๑ ห้อง ห้องจริยธรรม ๑ ห้อง ห้องสมุด ๑ ห้อง ถังเก็บน้าฝน ๓ ชุด
จานวนห้องเรียน ๘ ห้องเรียน
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ
๗๐
ของรายรับ
๖. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ ๑,๗๒๙ คน
ชาย ๘๑๒ คน หญิง ๘๑๗ คน หมู่ที่ ๑ มีประชากร ๑,๐๙๑คน หมู่ที่ ๑๓ มีประชากร ๖๓๘ คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ด้านหน้าของโรงเรียนติดถนนกับถนน ด้านข้างและด้านหลังของโรงเรียน
ล้อมรอบด้วยที่ทากินของชาวบ้าน หมู่ที่ ๑ และบ้านตลาด หมู่ที่ ๑๓ อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่
คืออาชีพการเกษตรเช่น ทานา ทาไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด ไร่มันสาปะหลัง ไร่พริก ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธร้อยละ ๑๐๐ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือการทาบุญวันสาคัญ
ทางศาสนา ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น
๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่
นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๕๐,๐๐๐ บาท จานวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คนส่วนใหญ่ฐานะค่อนข้างยากจน
๗. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)จัดการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านตลาด(คานาย
ครุราษฎร์รังสรรค์) พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๒
และกาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระพื้นฐาน
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
๕. ประวัติศาสตร์
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๙. ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียนสาระพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา
ป.๓
ป.๔

ป.๑

ป.๒

๒๐๐
๒๐๐
๔๐
๔๐

๒๐๐
๒๐๐
๔๐
๔๐

๒๐๐
๒๐๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐๐
๘๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐๐
๘๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐๐
๘๔๐

ป.๕

ป.๖

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐

๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐

๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐

๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐

๗
สาระเพิ่มเติม
๑. หน้าที่พลเมือง
๒. การป้องกันการทุจริต
รวมเวลาเรียนสาระเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ-เนตรนารี
- ชุมนุม
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๓๐
๑๐

๑๒๐
๑๐๔๐

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
๑๐๔๐ ๑๐๔๐ ๑๐๔๐ ๑๐๔๐ ๑๐๔๐

๘. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑) ห้องสมุดมีขนาด ๕๐ ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด ๓,๐๐๐ เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ สปช.
ห้องสมุดจานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๑๐ คนต่อวัน คิด
เป็นร้อยละ ๑๐ ของนักเรียนทั้งหมด มีประเภท หนังสือ วารสาร นิทาน หนังสืออ้างอิง
๒) ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน ๑ ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน ๑ ห้อง
ห้อง (ระบุ)ดนตรีไทย
จานวน ๑ ห้อง
๓) คอมพิวเตอร์ จานวน ๔ เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๒ เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ๑ เครื่อง
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๑ เครื่อง
๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายใน
หมายเหตุ
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
๓. แหล่งเรียนรู้บริเวณโรงเรียน

๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

๘
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. เดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.บ้านตลาด
๒. ศาลตาปู่ประจาหมู่บ้าน(เจ้าพ่อขุนโสม) บ้านตลาด
๓. วัดจาปาทอง บ้านตลาด
๔. องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส
๕. ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองในโรงเรียน

หมายเหตุ

๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษาที่รายงาน
๖.๑) ชื่อ-สกุล นายอุดม บุญญานุสนธิ์ ให้ความรู้เรื่อง ประวัติหมู่บ้านตลาด
๖.๒) ชื่อ-สกุล ร.ต.ต.จัด เขตจัตุรัส
ให้ความรู้เรื่อง ดนตรีไทย
๖.๓) ชื่อ-สกุล นายประนอม ลานรัก ให้ความรู้เรื่อง ผญา หมอสู่ขวัญ
๖.๔) ชื่อ-สกุล นายหมืน่ ทองจารูญ ให้ความรู้เรื่อง การเส็งกลอง การจักสาน
จานวนนักเรียนห้องเรียนและครู
ระดับอนุบาล
จานวนนักเรียน
ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

จานวน
ห้องเรียน

๔
๔
๘

๔
๙
๑๓

๘
๑๓
๒๑

๑
๑
๒

อนุบาล ๒
อนุบาล ๓
รวม

จานวนครูที่สอนอนุบาล
ครู
ครู
ประจาการ
อัตราจ้าง
๑
-

ระดับประถมศึกษา
จานวนนักเรียน
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม
หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

จานวน
ห้องเรียน

๗
๘
๕
๕
๑๐
๑๒
๕๕

๔
๘
๔
๑๓
๕
๙
๕๖

๑๑
๑๖
๙
๑๘
๑๕
๒๑
๙๐

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๖

ครูที่สอนหลายระดับสอนระดับใดมากที่สุดให้นับรวมในระดับนั้น

จานวนครูที่สอนป. ๑ - ๖
ครู
ครู
ประจาการ อัตราจ้าง
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๖
-

๙

๑. ระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์) มีการบริหารและจัดการศึกษา ตามรูปแบบแนว
ทางการบริหารและจัดการศึกษาตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยยึดหลักการกระจายอานาจการบริหารและจัดการศึกษา โดยจัด
โครงสร้างการบริหารดังนี้
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

งานวิชาการ

- งานสานักงาน
- การพัฒนาหลักสูตร
- การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้
- การจัดการเรียนการสอน
- การวัดผลและประเมินผล

- การวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษา
- การจัดทาทะเบียนนักเรียน
- การแนะแนวการศึกษา
-การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
- การแหล่งเรียนรู้
- การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
- การพัฒนาห้องสมุด
- การนิเทศการศึกษา
- การดาเนินงานศูนย์
แผนภู
เครือข่ายมิบริหารงา
- การประกันคุณภาพภายใน
- การส่งเสริม สนับสนุน
ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นเกี่ยวกับ
การศึกษา
- การคัดเลือกหนังสือและ
แบบเรียน
- การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้อานวยการโรงเรียน

งานงบประมาณ

- งานสานักงาน
- การบริหารการเงิน
และงบประมาณ
- การบริหารการ
บัญชี
- การดาเนินงานพัสดุ
- การระดม
ทรัพยากร
- งานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

งานบริหาร
บุคคล
- งานสานักงาน
- การวางแผน
อัตรากาลัง
- การสรรหา บรรจุ
แต่งตั้ง
- การย้าย โอน
- การขอเครื่องราช
อิสริยาภรณ์
- การเลื่อนตาแหน่ง
- การลา การไป
ราชการ
- การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- การส่งเสริมและ
พัฒนา
- การประเมินวิทยฐานะ
- การยกย่องเชิดชู
เกียรติ
- งานวินัยและการ
ลงโทษ
- การส่งเสริมวินัย
คุณธรรม และจริย
ธธรรม
- การส่งเสริมมาตรฐาน
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
- การทาทะเบียนประวัติ
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- งานเวรยามและรักษา
ความปลอดภัย

คณะกรรมการสถานศึกษา

งานบริหารทั่วไป

- งานสานักงาน
- การจัดระบบบริหารและ
พัฒนาองค์กร
- การวางแผนการบริหาร
- การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
- การจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ
- งานธุรการ
- การรับนักเรียน
- การพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
- การส่งเสริมกิจการ
นักเรียน
- งานควบคุมภายใน
- การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
- งานประชาสัมพันธ์
- งานอาคารสถานที่
- งานลูกจ้างและการ
บริการ
- งานสมาคมผู้ปกครอง
- งานโรงเรียนกับชุมชน
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๑๐
แผนภูมิบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน

การบริหาร
งานวิชาการ

น.ส.อ้อย อำจศิริ
น.ส.กัญญำ คู่ชยั ภูมิ
นำงอรสำ บุญโยธำ
นำงสำวรจนำ ชุมหิ น

ผูอ้ านวยการโรงเรียน
(นายศักดิ์สทิ ธิ์ ศรีใส )

การบริหาร
งานงบประมาณ

นำงสำยหยุด ศิริวร
ประสำท
นำงอรสำ บุญโยธำ
น.ส.อ้อย อำจศิริ
น.ส.นุสรำ โคตรบำรุ ง

การบริหาร
งานบ ุคคล

น.ส.กัญญำ คู่ชยั ภูมิ
น.ส.นุสรำ โคตรบำรุ ง

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน

การบริหาร
งานทัว่ ไป

นำงถำวร ร่ มสุ ข
น.ส.รจนำ ชุมหิ น
นำยอดุลย์ อำจศิริ
นำยธนำยุทธ ลำนรัก

๑๑
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์) เป็นองค์กรในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงพัฒนา
สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ ครูได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และ
คุณธรรมตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและประเพณีของ
ท้องถิ่น
พันธกิจ (Mission)
๒.๑ จัดระบบบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒ จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง
๒.๓ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๒.๔ พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และคุณธรรมโดยใช้ วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
๒.๕ พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
๒.๖ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
เป้าประสงค์ (Goal)
๓.๑ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารโดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง
เสมอภาค
๓.๓ สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร
๓.๔ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๓.๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑
กลยุทธ์ที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๓
กลยุทธ์ที่ ๔

การพัฒนารูปแบบการบริหารตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์การดาเนินงานของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑. การพัฒนารูปแบบการบริหารและการจัดการ
๑) พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร ใช้เทคโนโลยีเพื่ อการสื่อสาร
พัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
๒. พัฒนารูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๒. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้เน้นการบูรณาการ
๒) พัฒนาระบบการจัดและประเมินผลโดยให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอน

๑๒
๓) ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
๔) ขยายผลรูปแบการเรียนการสอนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น
๑) สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจบทบาทของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) พัฒนาส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนให้เข้มแข็ง
๓) สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนเดียวกันและชุมชนใกล้เคียง
๔) ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๔. สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาก้าวหน้าในวิชาชีพ
๒) ประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
นโยบาย เป้าหมาย และการดาเนินงาน
นโยบายของโรงเรียน
๑. ส่งเสริมการทางานให้มีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ เทคนิคทักษะ
การใช้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของบุคลากรเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิต
สร้างขวัญกาลังใจ และความมั่นคงในชีวิต
๓. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม
สนับสนุนการจัดกิจกรรม และวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. พัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายวิชา โดยเน้น วิชา
พื้นฐานคือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ อังกฤษ คอมพิวเตอร์ ให้ความสาคัญในการจัด
กิจกรรมเสริมในวิชา พระพุทธศาสนา พลศึกษา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา รวมทั้งกิจกรรมเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม
๕. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยยึดนักเรียนเป็นสาคัญ ทาให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ ทักษะประสบการณ์ มีความสุขในการเรียน
๖. ส่งเสริมสร้างคุณค่า และความเจริญงอกงาม ในชีวิตของนักเรียน ในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด การพนัน สื่อลามก และ
การทะเลาะวิวาท โดยใช้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๗. พัฒนารูปแบบวิธีการวัดผลให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเน้น
การแสดงออกของนักเรียน ใช้ผลการพัฒนาผู้เรียน และกระบวนการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง
๘. พัฒนาระบบนิเทศ กับ ติดตาม และรายงานผล อย่างต่อเนื่อง
๙. สร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบโครงสร้าง ระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนครอบคลุมภารกิจ ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการความสัมพันธ์ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในการบริหารงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๑๐. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ร่มรื่น สวยงามให้เอื้ออานวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๑๑. ติดตามประชากรวัยเรียน ให้มีการศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตร

๑๓
๑๒. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ลดภาวะ
ทุพโภชนาการ งดการบริโภคขนมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งดขายน้าอัดลมในโรงเรียน
เป้าหมาย
๑. ด้านการประกันโอกาสทางการศึกษา
๑.๑ เด็กในวัย ๔-๕ ขวบ ได้เข้าเรียนเตรียมความพร้อม ทุกคน
๑.๒ เด็กในวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนทุกคนจนจบหลักสูตร
๑.๓ นักเรียนที่จบชั้น ป.๖ ได้เข้าเรียนต่อทุกคน
๑.๔ เด็กกลุ่มด้อยโอกาส ได้มีโอกาสเข้าเรียน ตามความเหมาะสม
๑.๕ เฝ้าระวัง และขจัดปัญหาอัตราการออกกลางคัน
๒. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๑ เด็กวัยก่อนประถมศึกษา อายุ ๔-๕ ขวบ ได้รับการเตรียมความพร้อม
๒.๒ เด็กได้รับการเตรียมความพร้อมมีพื้นฐานทางด้านการเรียนรู้ตามลาดับ
ขั้นพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
๒.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
๒.๔ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีทุกสาระวิชา
๓. ด้านการประกันประสิทธิภาพ
๓.๑ จัดให้มีนาดื่มสะอาดน้าใช้ตลอดปี
๓.๒ นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ปลอดน้าอัดลม และขนม
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๓.๓ นักเรียนทุกคน ได้รับบริการอาหารเสริม(นม)
๓.๔ นักเรียนใช้ห้องสมุด และ ห้องปฏิบัติการ ต่างๆ รวมถึงสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
๓.๕ นักเรียนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานประกอบการ ในชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรู้
๔. ด้านการประกันความปลอดภัย
๔.๑ นักเรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
๔.๒ นักเรียนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านกับโรงเรียน
๔.๓ นักเรียนทุกคนได้รับความคุ้มครองสิทธ์ และได้รับความคุ้มครองจาก
การล่วง ละเมิดทางด้านร่างกายและจิตใจ
๔.๔ นักเรียนทุกคนได้รับความปลอดภัยจากสารเสพติด อบายมุข การถูก
รังแก หรือทะเลาะวิวาท

๑๔

ปรัชญาโรงเรียน
คุณธรรมนาความรู้สู่ความพอเพียง
คติธรรมของโรงเรียน
สุวิชาโน ภว โหติ “ ผู้รดู้ ี เป็นผู้เจริญ”
คาขวัญของโรงเรียน
เรียนดี มีวินัย สมบูรณ์ทั้งกายและจิต เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
สีประจาโรงเรียน
ขาว – แดง
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ความรู้ คู่คุณธรรมน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนบนพื้นฐานความพอเพียง

๑๕
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
วิชาการ
นางสาวอ้อย อาจศิริ
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ ได้กล่าวถึง การจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานโดยสรุปดังนี้ ”จัดเนื้อหาสาระกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคานึง ถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด จัดกิจกรรมให้ผู้เ รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น
ทาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้าน
ต่าง ๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไ ว้ในทุกวิชา ส่งเสริมให้ผู้ สอน
สามารถ จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
มีความรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนรู้อาจเรียนรู้ไปพร้อม
กันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภท ต่า ง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ในทุกเวลา
ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามาดาผู้ปกครอง และบุคคลในชุ มชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ” เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในเรื่อง
การจัดกระบวนการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการจึงจัดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์และมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๒.๒. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต
๒.๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตรีตรองและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
๒.๔. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็น รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๒.๕. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรีและ
กีฬา
๒.๖. เพื่อปลูกฝังให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถและหมั่นพัฒนาตนเอง
มีการจัดการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เป้าหมาย
๓.๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์และมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๓.๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีทักษะในการทางาน สามารถทางานร่วมกับผื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต

๑๖
๓.๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดตริตรองและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
๓.๔. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้และทักษะที่จาเป็น รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓.๕. นักเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
๓.๖. ครูร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถและหมั่นพัฒนาตนเอง มี
การจัดการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ขั้นตอนการดาเนินงาน
๔.๑ ประชุมปรึกษาหารือจัดทาโครงการ
๔.๒ ประชุมชี้แจงเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้
๔.๓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ จัดทารายละเอียดกิจกรรม และดาเนินกิจกรรมตามกาหนด
๔.๔ ประเมินผล สรุปผล รายงานผลการดาเนินงาน
๕. ทรัพยากรที่ต้องการ
๕.๑ บุคลากร
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน
๕.๒ งบประมาณ
จากเงินอุดหนุนรายหัว จานวน ๙,๐๐๐ บาท
๑. พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ๑,๐๐๐ บาท
๒. พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ๑,๐๐๐ บาท
๓. พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ๑,๐๐๐ บาท
๔. พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสังคมฯ ๑,๐๐๐ บาท
๕. พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสุขศึกษาพลศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
๖. พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนศิลปะ ดนตรี ๑,๐๐๐ บาท
๗. พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนการงานอาชีพ ๑,๐๐๐ บาท
๘. พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ๑,๐๐๐ บาท
๙. พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑,๐๐๐ บาท
๖. การวัดผลและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. การจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระ
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผล
๑. รายงานการจัดกิจกรรม ๑. แบบรายงาน
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
๒.รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรียน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความต้องการและศักยภาพของนักเรียน
๘.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมสูงขึ้นสูง

๑๗

ลงชื่อ ........อ้อย อาจศิริ................ ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอ้อย อาจศิริ)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญกาพิเศษ

ลงชื่อ ..........ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส.................. ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๑๘
โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
บริหารทั่วไป
นางสายหยุด ศิริวรประสาท และคณะครู
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๒ มุ่งเน้นความสาคัญของผู้เรียนด้าน
ความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคน
ให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนมีความสาคัญเป็นที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมวันสาคัญบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน ได้ประสบการณ์
และการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานที่ ถูกกาลเทศะและมีความรู้เกี่ยวกับ วันสาคัญ ทางศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณีไทยวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสาคัญของไทย
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจกิจกรรมวันสาคัญของไทย
๒.๓ นักเรียนเห็นคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมของไทย
๒.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. เป้าหมาย
๓.๑ นักเรียนชั้นระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖และครู เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและท้องถิ่น ทุกคน
๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้และเข้าใจกิจกรรมอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมไทยและท้องถิ่น
๓.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ เห็นคุณค่ากิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
๓.๔ นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมที่ดีงาม
๔. การดาเนินการกิจกรรม
๔.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๔.๒ แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
๔.๓ ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
๔.๔ จัดกิจกรรมวันสาคัญ
๔.๕ ประเมินผลการจัดกิจกรรม

๑๙
๕. กิจกรรม และ ปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม
๑. ประชุมชี้แจงคณะครู
๒. ร่วมวางแผนกาหนดกิจกรรมและปฏิทินวัน
๓. สาคัญ
ดาเนินการจัดกิจกรรมวันสาคัญตามปฏิทิน
กาหนด ได้แก่
เดือนพฤษภาคม
- วันวิสาขบูชา
เดือนมิถุนายน
- วันพระราชสมภพพระราชินีใน ร.๑๐
- วันสุนทรภู่
- วันต่อต้านยาเสพติด
เดือนกรกฎาคม
- วันอาสาฬหบูชา
- วันเข้าพรรษา
- วันเฉลิมพระชมน์พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐
- วันภาษาไทยแห่งชาติ
เดือน สิงหาคม
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ
เดือนกันยายน
- วันสารทไทย
- วันเยาวชนแห่งชาติ
เดือน ตุลาคม
- วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
- วันออกพรรษา
- วันปิยมหาราช
เดือน พฤศจิกายน
- วันลอยกระทง
เดือนธันวาคม
- วันส่งท้ายปีเก่า
เดือนมกราคม
- วันขึ้นปีใหม่
- วันเด็กแห่งชาติ
เดือนกุมภาพันธ์

ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร
และคณะครู
นางสายหยุด ศิริวรประสาท
และคณะครู

๒๐
- วันมาฆบูชา
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผล
๕. สรุป รายงาน ผลการปฏิบัติ

๖. งบประมาณ
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
ค่าวัสดุ และการจัดทาสื่อเพื่อการเรียนรู้
ใช้สอยอื่น ๆ
รวม
รวมทั้งสิ้น

มีนาคม ๒๕๖๓
ผู้บริหาร
นางสายหยุด ศิริวรประสาท

ค่าตอบแทน
-

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
๑๐,๐๐๐

ค่าวัสดุ
๕,๐๐๐
-

๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐.- (หนึ่งหมื่นพันบาทถ้วน)

๗. การติดตาม และประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
๗.๑ นักเรียนและครู เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
ของไทยทุกคน
๗.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ เข้าใจวัน
สาคัญแต่ละวันของไทย
๗.๓ นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมที่ดีงาม
และรู้คุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมไทย

วิธีวัดและประเมินผล
สังเกต/สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมิน
แบบสังเกต/แบบสอบถาม

ทดสอบ

แบบทดสอบ

สังเกต

แบบประเมิน

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๘.๒ นักเรียนรู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย
๘.๓ นักเรียนสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๘.๔ นักเรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

๒๑

ลงชื่อ สายหยุด ศิริวรประสาท ผู้เสนอโครงการ
(นางสายหยุด ศิริวรประสาท )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ

ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๒๒
โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาของโครงการ

ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
วิชาการ
นางสาวอ้อย อาจศิริ
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลายมากขึ้น สาเหตุแห่งปัญหา
ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ซึ่งต่างมุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อสร้างความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจทา
ให้คนนิยมทางวัตถุมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมในวัยรุ่นอาทิ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของ
นักเรียน ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน ปัญหานักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมใน
เวลาเรียน ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและปัญหาอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน เป็นต้น
โรงเรียนบ้านตลาด ตระหนักในความสาคัญของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามและการ
สร้างค่านิยมและเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่คู่กับเด็กและเยาวชน พระสงฆ์ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่สาคัญที่
จะนาหลักธรรมทางศาสนา มาสอดแทรกกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และซึมซับสิ่งที่ดีงามให้เกิด
ขึ้นกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ยาเสพติดหรือปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ได้อีกทางหนึ่ง
โรงเรี ย นบ้ า นตลาดร่ ว มกั บ ส านั ก งานวัฒ นธรรม จั ง หวั ด ฯและเจ้าคณะจัง หวัดชัยภูมิไ ด้จั ดท า
โครงการนี้ขึ้น โดยคาดหวังเป็นว่า การที่หลักธรรมทางศาสนาเข้ามาสู่การจัดกระบวนการเรียนการสอนจะ
ทาให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีของสังคมอันจะนามาซึ่งความสงบสุขของชุมชนและประเทศชาติต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
๒.๒ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามให้แก่นักเรียน
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิดศาสนามากขึ้น
๒.๔ เพื่อให้ครูพระสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามจุดหมายของหลักสูตร
๓. เป้าหมาย
๓.๑ นักเรียน ช่วงชั้นที่ ๑ และช่วงชั้นที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรม
๓.๒ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สัปดาห์ ละ ๒ ชั่วโมง

๒๓
๔. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
รายละเอียดกิจกรรม
๑ ประชุมบุคลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒ ประชุมปฏิบัติการถวายการอบรมพระภิกษุ /
ครูพี่เลี้ยง ในการจัดการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูป + หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๔และ
การวัดและประเมินผล
๓ พระภิกษุ ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
๔ นิเทศงานครูพระสอนศีลธรรม
๕ สรุปผลการดาเนินงานและจัดทารายงานผล
๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
๑. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา
๒. นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ดี
งาม

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวอ้อย อาจศิริ
ร่วมกับ สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดชัยภูมิ
- สนง. วัฒนธรรมจังหวัดฯ

พ.ค. ๖๒– มี.ค. ๖๓
พ.ค. ๖๒– มี.ค. ๖๓
ผู้บริหาร
มี.ค. ๖๓
นางสาวอ้อย อาจศิริ

วิธีวัดและประเมินผล
ตรวจสอบ
ตรวจเอกสาร
สังเกต

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบตรวจสอบ
แบบตรวจเอกสาร
แบบนิเทศติดตาม
แบบสังเกต

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสูงขึ้น
๗.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมีคุณภาพระดับดี
๗.๓ คุณสมบัติของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ลงชื่อ.....อ้อย อาจศิริ...........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอ้อย อาจศิริ)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ........ ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส.........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๒๔
โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลา

สวดมนต์ไหว้พระเสริมสร้างการเรียนรู้
บริหารงานวิชาการ
นางสาวอ้อย อาจศิริ และคณะครู
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๔ มุ่ง เน้นความสาคัญ ของ
ผู้เรียนด้านความรู้ความคิด ความสามารถ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อ
สั ง คม เพื่ อ พั ฒ นาคนให้ มี ค วามสมดุ ล โดยยึ ด หลั ก ผู้ เ รี ย นมี ค วามส าคั ญ เป็ น ที่ สุ ด ทุ ก คนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ซึ่งจากนโยบายการพัฒนาการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เน้น จัดกระบวนการเรียนการสอนคุณธรรมนาความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์) จึง ได้จัด
กิจกรรมปฏิบัติธรรมมาอย่างต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้
เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง และเป็นคนดีอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนร่วมกิจกรรมศาสนพิธีทางพุทธศาสนา
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับศาสนาพุทธ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรมจริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้ร่วมกิจกรรมศาสนพิธี
๓.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธ ศาสนา
๔. กิจกรรมดาเนินการ
๔.๑ ประชุมชี้แจงคณะครู
๔.๒ วางแผนดาเนินการ
๔.๓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดาเนินการ
๔.๔ ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
๔.๕ วัดและประเมินโครงการ
๔.๖ สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ

๒๕
๕. กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม
๑. ประชุมชี้แจงคณะครู
๒. ร่วมวางแผนกาหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
๓. ดาเนินการกิจกรรมพัฒนา ประกอบด้วย
๑. กิจกรรมปฏิบัติทุกวันศุกร์
- สวดมนตร์หมู่สรภัญญะ
- นั่งสมาธิ
- เจริญสติ
๒. กิจกรรมนักเรียนตัวอย่างประจาสัปดาห์
๔. วัด และประเมินการจัดกิจกรรม
๕. สรุปรายงานโครงการ

ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
- มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอ้อย อาจศิริ
และคณะครู
คณะครู

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

คณะครู
นางสาวอ้อย อาจศิริ

๖. งบประมาณ
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
๑. จัดทาสื่อ อุปกรณ์ประจาฐาน
รวมทั้งสิ้น

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐.- (สองพันบาทถ้วน)

๗.การติดตาม และประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
๗.๑ ร้อยละนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ ร้อยละนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนพิธี
๗.๓ ร้อยละนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับศาสนาพุทธ

วิธีวัดและ
ประเมินผล
สังเกต/สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมิน

สังเกต/สอบถาม
ทดสอบ

แบบสังเกต/แบบสอบถาม
แบบทดสอบ

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๘.๒ นักเรียนมีมารยาท และความประพฤติที่ดีงาม
๘.๓ นักเรียนสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๘.๔ นักเรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
๘.๕ ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจต่อตัวผู้เรียน

แบบสังเกต/แบบสอบถาม

๒๖

ลงชื่อ อ้อย อาจศิริ ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอ้อย อาจศิริ)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๒๗
โครงการ
แผนงาน

คุณธรรมนาความรู้ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้
คู่คุณธรรม และจริยธรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอ้อย อาจศิริ
ระยะเวลาการดาเนินการ
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
สนองตอบมาตรฐานการศึกษาที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๙,๑๓,๑๔, และ ๑๕
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึก ษาธิการมีนโยบายเร่ง รัด การปฏิ รูปการศึ กษาโดยยึดคุณธรรมนาความรู้และ
นโยบาย ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกันที่มีจุดเน้นที่สาคัญของการพัฒนา
ผู้ เ รี ย นในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและโรงเรี ย นให้ มี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ตามแนวพระราชด ารั ส ขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คือ ใช้“ปรัชญาชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง” ในการดาเนินชีวิต เพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติในชีวิตประจาโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของ
สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานศึกษา โดยให้สอดแทรกคุณธรรมในการศึกษาทุก
ระดับ จัดหลักสูตรที่เหมาะสมและมีกิจกรรมรองรับ ในฐานะที่ โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์
รัง สรรค์) เป็นหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของจัง หวัดชัยภูมิ ที่มีวิสัยทัศน์กาหนดให้
จัง หวัด ชัย ภูมิเ ป็น เมื องร่มเย็น จึ งตระหนัก และเห็นความส าคั ญ ของนโยบายกระทรวงศึ กษาธิก าร ที่
สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดทาโครงการคุณธรรมนาความรู้ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างเครือข่ายคุณธรรมและสร้างวัฒนธรรมในสถานศึกษาเชื่อมโยงความร่วมมือร่วมคิดร่วม
ทาของบ้าน วัด โรงเรียน(บวร)
๒. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกระดับ
๓. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดทาหลักสูตรคุณธรรมนาความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนาไปสู่
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
๓. .เป้าหมาย
๑. สถานศึกษา จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
๒. นักเรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมในการนาคุณธรรมเป็นหลักในการดาเนินชีวิตตาม หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. โรงเรียนได้ Best Practice จัดกิจกรรมคุณธรรมนาความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒๘
๔. วิธีการดาเนินงาน
ที่
๑
๒
๓
๔

กิจกรรม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการที่ดาเนินงาน
เรียนรู้การถอดประสบการณ์
คุณธรรมยามเช้า

๕ พัฒนาและส่งหลักสูตร/สื่อเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง
๖ โครงงานคุณธรรมนักเรียน
๗ ประกวดร่างโครงงานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ ๒
๘ เผยแพร่คุณธรรมที่ควรรู้แก่เพื่อนนักเรียน
๙ นิเทศ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
งบประมาณ
พฤษภาคม ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
พฤษภาคม ๒๕๖๒กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
พฤษภาคม ๒๕๖๒กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
พฤษภาคม ๒๕๖๒กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
พฤษภาคม ๒๕๖๒กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
มีนาคม ๒๕๖๓
-

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอ้อย
อาจศิริ

๕. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัด
- ๘๐ % ของสถานศึกษา จัดกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้นและ
ใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการประเมิน
: โดยการสังเกต
: โดยการตอบแบบสอบถาม
โดยให้นักเรียนทา
แบบทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้
: แบบสังเกต
: แบบสอบถาม
: แบบทดสอบ

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑ โรงเรียนได้พฒ
ั นานักเรียนที่เป็นระบบและก่อให้เกิดผลโดยตรงกับนักเรียน และสามารถนาไป
ต่อยอดความรู้ สู่การปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. นักเรียนมีศีล สมาธิ เพิ่มมากขึ้น อันจะนาไปสู่ปัญญาที่จะดาเนินชีวิตแบบพอเพียงสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุขหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒๙

ลงชื่อ.....อ้อย อาจศิริ............ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอ้อย อาจศิริ)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ............ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส................ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๓๐
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนานักเรียนชั้น ป.๑ อ่านออกเขียนได้ครบทุกคน
การบริหารงานวิชาการ
นางถาวร ร่มสุข
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
นโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คือการปฏิรูปการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ปัจจัยส่วนหนึ่งที่จะทาให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายคือ ตัวผู้เรียนเอง การอ่านออกเขียนได้จะ
เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า เสาะแสวงหาประสบการณ์ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
อ่านออกเขียนได้ อ่านเป็น เขียนเป็น โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จาเป็นจะต้องมีพื้นฐานการ
อ่าน การเขียนที่ถูกต้อง โรงเรียนจึงจัดทาโครงการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ พัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ ครบทุกคน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ ผลผลิต (Outputs)
๒.๑.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้มีเทคนิคและ
แนวการสอนภาษาไทยประสบความสาเร็จ และสามารถพัฒนาตนเองเพื่อสนองแนวการปฏิรูปการศึกษา
๒.๑.๒ เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาได้
เหมาะกับวัย คือ อ่านออก เขียนได้ทุกคน
๒.๑.๓ เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีนิสัยรักการอ่าน และเห็นความสาคัญของ
ภาษาไทย สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
๒.๒ ผลลัพธ์ ( Outcomes)
๒.๒.๑ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย พัฒนาตนเอง
ให้ทันกับการปฏิรูปการเรียนรู้
๒.๒.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ อ่านออกเขียนได้
ตามคาพื้นฐานของระดับการศึกษาและคาที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน
๒.๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยภาพรวมสูงขึ้น

๓๑
๓.วิธีการดาเนินงาน
ที่
๑
๒
๓
๔

กิจกรรม

ระยะเวลา
พฤษภาคม ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
พฤษภาคม ๒๕๖๒กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
พฤษภาคม ๒๕๖๒กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประชุมบุคลากร
วางแผนและจัดทาโครงการ
แต่งตั้งคณะทางาน
ดาเนินงานตามโครงการ

๕ กากับ , ติดตาม, ประเมินผล
๖ สรุปและรายงานผล

๔. งบประมาณ ได้รับงบประมาณ - บาท
การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต( Outputs)
- ครูผู้สอนชั้น ป.๑ ได้พัฒนาตนเองและเน้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ที่หลากหลายอย่างจริงจังด้วยความตั้งใจ
เอาใจใส่นักเรียนทุกคน
ผลลัพธ์( Outcomes)
- นักเรียนชั้น ป.๑ พัฒนาความสามารถทาง
ภาษาได้เหมาะกับวัย อ่านออก เขียนได้ทุกคน
- นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเห็น
ความสาคัญของภาษาไทย นาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

วิธีการประเมิน
สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม
สัมภาษณ์ ,สอบถาม
ทดสอบการอ่าน เขียน เป็น
รายบุคคล
บันทึกพัฒนาการอ่าน เขียนคา

- ทดสอบการอ่าน เขียนเป็นราย
บุคคล
- สังเกตพฤติกรรม
- สัมภาษณ์ , สอบถาม
- ผลสัมฤทธิ์ประจาภาคเรียน

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร
นางถาวร ร่มสุข
ผู้บริหาร
นางถาวร ร่มสุข
และคณะครู
ผู้บริหาร
นางถาวร ร่มสุข

เครื่องมือที่ใช้
แบบฝึกเสริมทักษะ
,บัญชีคาศัพท์
แป้นประสมอักษร
บัตรคา ,บัตรภาพ
เกม , เพลง
แบบทดสอบ
หนังสือเรียน
บัตรคา
แถบประโยค
แบบทดสอบ

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
๑. ชุมชนหรือผู้ปกครองมีความตระหนัก และยอมรับในความสามารถของครูในโรงเรียนที่สามารถ
สอนให้บุตร หลาน นักเรียน อ่านออก เขียนได้
๒. ชุมชนหรือผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจในตัวนักเรียนที่สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาได้
๓. ชุมชนหรือผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน

๓๒

(ลงชื่อ) ถาวร ร่มสุข ผู้เสนอโครงการ
(นางถาวร ร่มสุข)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)…… ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส ……ผู้อนุมัติโครงการ
( นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๓๓
โครงการ
แผนงาน
บุคลากรที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการ

ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่
บริหารงานวิชาการ
นางสาวกัญญา คู่ชัยภูมิ
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการจัดกิจกรรมการศึกษาให้ยึด
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และถือว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพตามความสามารถของ
ผู้เรียนเพื่อผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นการสนองความต้องการ ความถนัด
และความสนใจของแต่ละคน สถานศึกษามีหน้าที่จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน สอดคล้อง
มาตรฐานการศึกษาของสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) มาตรฐาน
ที่ ๑๒ สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่ง โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุ
ราษฎร์รังสรรค์) ได้จัดโครงการทัศนศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้นอกสถานศึกษา
๒.๒ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆนอกสถานศึกษา
๓.๒ ผูเ้ รียนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการศึกษานอกสถานศึกษา
๔. การดาเนินการ
๔.๑ ประชุมชี้แจงคณะครู
๔.๒ กาหนดกิจกรรมดาเนินการ
๔.๓ วางแผนดาเนินการ
๔.๔ นานักเรียนศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษาตามแผน
๔.๕ ประเมินผลการดาเนินการ
๔.๖ สรุป รายงานผลตามโครงการ

๓๔
๕. กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรม
สารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้
วางแผนการเดินทาง
นาผู้เรียนศึกษานอกสถานที่
ประเมินการดาเนินการ
สรุปผลและรายงานโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
พฤษภาคม ๒๕๖๒
นางสาวกัญญา คู่ชัยภูมิ
กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางสาวกัญญา คู่ชัยภูมิคณะครู
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ นางสาวกัญญา คู่ชัยภูมิคณะครู
๒๕๖๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
มีนาคม ๒๕๖๓

๖. งบประมาณ
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

ค่าตอบแทน
-

งบดาเนินการ
ค่าใช้สอย
๓๐,๐๐๐

ค่าวัสดุ
๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ๓๕,๐๐๐บาท

๗.การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
๑. ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐เข้าร่วมกิจกรรม
การสารวจ
ศึกษานอกสถานที่
๒. ผู้เรียนที่ร่วมทัศนศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการเรียนรู้นอกสถานที่

ตรวจผลงาน

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ผู้เรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๘.๒ ผู้เรียนมีความรัก สามัคคีในหมู่คณะ
๘.๓ ผู้เรียนมีความรู้หลากหลาย
๘.๔ ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบสารวจ
แบบสอบถาม

๓๕

ลงชื่อ… กัญญา คู่ชัยภูมิ …………ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกัญญา คู่ชัยภูมิ)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ……......ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส………….ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๓๖
โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
บริหารงานวิชาการ
นางสาวรจนา ชุมหิน และคณะครู
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙หมวด
ที่ ๑มาตรฐานที่ ๖กาหนดความมุ่งหมายการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามแนวทางของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๕๙) กาหนด คือ นักเรียนทุกกลุ่มทุกคนได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดเป็นองค์รวม นั่นคือ คนดี มีปัญญา และมีความสุข เนื่องจากได้รับการพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ พัฒนาด้านปัญญา พัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางอารมณ์ พัฒนาการทางทักษะชีวิต
พฤติกรรม การปรับตัวปลอดภัยจากยาบ้า โรคระบาด ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปลอดภัยจากโรค
เอดส์ ได้รับการส่งเสริมทุนการศึกษา สิทธิ โอกาส ความเสมอภาค และการคุ้มครองสิทธิเด็ก มาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก(๒๕๕๙) มาตรฐานที่ ๑๒สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย ซึ่งในเกณฑ์พัฒนาได้กาหนด ให้สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็งและทั่วถึง
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๕๙ : ๑๑๖) ได้ระบุถึงความจาเป็นที่ต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เนื่องมาจากสภาวะวิกฤติ ภัยสารเสพติด
ความล้มเหลวทางการเรียน อาชีพ ภัยทางเพศ ความรุนแรงการกลั่นแกล้ง รังแก อุบัติภัยที่เกิดขึ้น เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดให้มี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกาหนดมาตรฐานการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เน้นกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความร่วมมือ และประสาน
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ แผนพัฒนาแนะแนว ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙)กาหนดนโยบายให้แนะแนวชีวิตและสังคมเพื่อป้องกัน ส่งเสริมพัฒนาสร้างภูมิคุ้มกัน
รวมทั้งนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดจุดเน้นนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเร่งด่วน ให้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้โรงเรียนดาเนินการคัดกรองนักเรียน มีการเยี่ยมบ้าน
และประสานเครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งจะต้องมีกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กล่าวคือ มีขั้นตอน
ชัดเจน มีข้อมูลหลักฐานตรวจสอบได้ มีวิธีการ เครื่องมือมาตรฐานคุณภาพ มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย
และมีครูที่ปรึกษาชัดเจน ประโยชน์ของการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือ นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ นักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับครู รู้จักตัวเอง ได้รับการ EQ อย่างมีความสุข ได้รับการเสริมสร้าง
ทางทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากหลักการและเหตุผลข้างต้น โรงเรียนบ้านตลาด
ได้ดาเนินการจัดการศึกษาตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานแห่งชาติ โดยได้

๓๗
จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ปัญหาทางด้านการเรียนสาหรับนักเรียนที่เรียนช้า

แก้ปัญหาของผู้เรียน โดยเฉพาะ

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนานักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษากาหนด
๒.๒ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนตามความแตกต่างของปัญหา ความต้องการ
และความสามารถของแต่ละบุคคล
๓. เป้าหมาย
๓.๑ นักเรียนโรงเรียนบ้านตลาด เกิดการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษากาหนด
๓.๒ นักเรียนโรงเรียนบ้านตลาด ได้รับการกากับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ตามความ
แตกต่างของปัญหา ความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล
๔. การดาเนินการ
๔.๑ ประชุมชี้แจงคณะครู
๔.๒ ร่วมวางแผนกาหนดกิจกรรม
๔.๓ กาหนดผู้รับผิดชอบ
๔.๔ เสนอโครงการ
๔.๕ ดาเนินงานตามโครงการ
๔.๖ วัดและประเมินผลการดาเนินการ
๔.๗ สรุป และรายงานโครงการ
๕. กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
๑
๒

๓
๔

กิจกรรม
๑. กิจกรรมรู้จักนักเรียนรายบุคคล
๑.๑. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
๑.๒. กิจกรรมคัดกรองนักเรียน
- กลุ่มเสี่ยง
- กลุ่มมีปัญหา
- กลุ่มปกติ
๒. กิจกรรมป้องกันปัญหา
นักเรียน
- กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมกีฬา
- กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด

ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม ๒๕๖๒
มิถุนายน ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒

สิงหาคม ๒๕๖๒
ตลอดปีการศึกษา
กันยายน ๒๕๖๒
มิถุนายน ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรจนา ชุมหิน
และคณะครู

๓๘
๓.

กิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียน
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริม
๔. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
พิเศษ
- กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศ
- การแข่งขันด้านภาษาไทย
๕. กิจกรรมส่งต่อ
- กิจกรรมส่งต่อภายใน
- กิจกรรมส่งต่อภายนอก

ตลอดปีการศึกษา
ตุลาคม ๒๕๖๒ธันวาคม ๒๕๖๒
ตลอดปีการศึกษา
มีนาคม ๒๕๖๓
มีนาคม ๒๕๖๓

๖. งบประมาณที่ใช้
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
๑. จัดทาเอกสารดาเนินกิจกรรม
๒. จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ดาเนินการ

ค่าตอบแทน
-

รวมทั้งสิ้น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐

๗,๐๐๐ .- (เจ็ดพันบาทถ้วน)

๗. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษา
กาหนด
๒. นักเรียนโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)
ได้รับการกากับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ตามความแตกต่าง
ของปัญหา ความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา ดูแลช่วยเหลือ
๘.๒ นักเรียน ผู้ปกครองชุมชน มีความพึงพอใจ

วิธีการประเมิน
- สอบถาม
- รายงาน
- สังเกต
- สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบรายงาน
แบบสังเกต
แบบสอบถาม

๓๙

ลงชื่อ

รจนา ชุมหิน ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวรจนา ชุมหิน)
ตาแหน่ง พนักงานราชการ

ลงชื่อ....ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๔๐
งาน/โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี
บริหารวิชาการ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรม
นางสาวอ้อย อาจศิริ และคณะครู
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
โครงการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมลูกเสือ ซึ่งได้ดาเนินการจัดมาแล้วอย่าง
ต่อเนื่ องเพื่อมุ่ งส่งเสริม ให้ลู กเสื อมีระเบีย บมี วินัย มีค วามเสีย สละอดทน ตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ สาหรับปี ๒๕๖๒ นี้ พิจารณาเห็นว่านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการยังคงมุ่งเน้นให้เยาวชน
มีระเบียบ มีวินัย โดยใช้กิ จกรรมลูกเสือเป็นแกนนา ดัง นั้น เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ช่วยเหลือสังคม เมื่อ มีภัยอันตรายต่าง ๆที่ จะเกิดขึ้น จึง เห็นควรให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้เข้ารั บการฝึ ก
กิจกรรมตามหลักสูตรของลูกเสือ วิชาพิเศษลูกเสือ เช่นวิชาบรรเทาสาธารณภัย วิชาบุกเบิก วิชาการปฐม
พยาบาล วิชาจราจร การเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม เป็นต้น โดยเป็นไปตามความเหมาะสมตามหลักสูตร
กับสภาพท้องถิ่น ให้กับ ลูกเสือสารอง ลูกเสือสามัญ ของโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มีระเบียบ มีวินัย โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ เป็นแกนนา
๒.๒ เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี ได้รับการฝึกให้เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย และปลูกจิตสานึกให้มีความ
รัก ความสามัคคี เห็นคุณค่าความสาคัญของการเป็นลูกเสือ
๒.๓ เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจสามารถช่วยเหลือสังคมได้ทันเหตุการณ์
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
-ลูกเสือเนตรนารีทุกคนได้รับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ
๓.๒ เชิงคุณภาพ
-ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจนาวิชาพิเศษลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจาวันใน
ครอบครัว และสังคม
-ลูกเสือ เนตรนารี มีความเสียสละ อดทน รู้จักการบาเพ็ญประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือ
สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ

๔๑
๔. วิธีดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
๑ ขออนุมัติโครงการ
๒ แต่งตั้งครูรับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
สารอง และสามัญ
๓ ดาเนินการฝึกกิจกรรมทุกวันพฤหัสฯ
๔ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสารอง
๕ กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ
๖ สรุปผลการดาเนินงานและ
รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. งบประมาณ
งบเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ

ระยะเวลา
มีนาคม ๒๕๖๒
มีนาคม ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอ้อย อาจศิริ
ผู้บริหารโรงเรียน

ตลอดปีการศึกษา
มีนาคม ๒๕๖๓
มีนาคม ๒๕๖๓
มีนาคม ๒๕๖๓

ครูทุกคน
คณะครู
คณะครู
นางสาวอ้อย อาจศิริ

จานวน ๓๕,๐๐๐ บาท

๕. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
๒. นักเรียน มีความรู้และสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

วิธีการประเมิน
การสังเกต ,แบบประเมิน
การสังเกต ,แบบประเมิน

เครื่องมือที่ใช้วัด
แบบประเมิน
แบบประเมิน

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.ลูกเสือ - เนตรนารี มีความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ และมีความเข้มแข็ง
๒.ลูกเสือ - เนตรนารี รู้จักบาเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๓.ลูกเสือ - เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเป็นกาลังสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
สังคม ชุมชน และประเทศชาติเมื่อมิภัยต่าง ๆ เกิดขึ้น
ลงชื่อ..อ้อย อาจศิริ........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอ้อย อาจศิริ)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ....ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส......... ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๔๒
งาน/โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
บริหารงานวิชาการ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคน
ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
นางอรสา บุญโยธา และคณะครู
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ มีนโยบายในการขับเคลื่อนการดาเนิน งานตามกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยกาหนดเป้าหมายในการขับ เคลื่ อนนโยบายของสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาตามข้อตกลงร่วมกันไว้ ๑๑ ข้อ โดยเฉพาะข้อที่ ๗ โรงเรียนทุกโรงเรียนมีแนวทางยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และส่ง เสริมการคิดวิ เคราะห์จนสามารถเป็นแบบอย่างได้ใน
โรงเรียนและเพิ่มค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และลดจานวนนักเรียนที่ไม่ผ่าน NT
โรงเรียนบ้านตลาด ตระหนักถึง การพัฒนาคุ ณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้ มี
ประสิทธิภาพ และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย
๒.๒ เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระมีมาตรฐานสถานศึกษาและใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. เป้าหมาย
๓.๑ โรงเรียนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒ โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและลดจานวนนักเรียนที่ไม่ผ่าน O-net ,NT
ร้อยละ ๕
4. กิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๑. ขออนุมัติโครงการ จัดทาแผนพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

พฤษภาคม ๒๕๖๒

นางอรสา บุญโยธา

๒. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓–๖

ตลอดปีการศึกษา

คณะครู

๓. พัฒนารูปแบบ / แนวทางการจัดการเรียนการ
สอน

ตลอดปีการศึกษา

คณะครู

มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้บริหาร

๔. กากับ ติดตามและรายงาน

๔๓
๕. งบประมาณ รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๑ ๑.๑ พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน
๑.๒ พัฒนาครูทางไกลผ่านดาวเทียมและระบบออนไลน์
กิจกรรมที่ ๒ สรุปรายงาน
๖. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และลด
จานวนนักเรียนที่ไม่ผ่าน
O-NET,NT ร้อยละ ๕

วิธีการประเมินผล
การประเมิน O-NET,NT
ระดับประเทศ

เครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือประเมินมาตรฐานของ
สพฐ.และ สทศ.

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ..........อรสา บุญโยธา………...ผู้เสนอโครงการ
(นางอรสา บุญโยธา)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ...ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส.........ผู้อนุมัติโครงการ
( นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๔๔
ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนาคุณลักษณะนิสัยการประหยัดของนักเรียน
ด้วยกิจกรรมออมทรัพย์
บริหารทั่วไป
นางอรสา บุญโยธาและ คณะครู
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กาหนดการจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่า “ ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด “ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจึงเป็นสิ่ง
สาคัญ ที่ต้องจัดควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ช่วยเหลือผู้ปกครองในการประหยัดการใช้จ่ายเงิน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด และปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักการดารงชีวิตแบบ
พอเพียง จึงจัดให้มีการออมเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละวันขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนิสัย การประหยัดของนักเรียน โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์
รังสรรค์)
๓. เป้าหมาย
๓.๑ นักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมออมทรัพย์
๓.๒ นักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดร้อยละ ๘๐ มีการออมทรัพย์รายวัน
๔. กิจกรรมดาเนินการ
๔.๑ ประชุมชี้แจงคณะครู
๔.๒ วางแผนงาน
๔.๓ กาหนดผู้รับผิดชอบ
๔.๔ ดาเนินการตามแผนงาน
๔.๕ กากับ ติดตาม ประเมินผล
๔.๖ วัดประเมินผล
๔.๗ สรุปและรายงานผลดาเนินการ
๕. กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม
๑. ประชุมผู้รับรับผิดชอบและประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนและผู้ปกครองทราบ
๒. จัดทาแบบบันทึกการออมเงินรายชั้น

ระยะเวลา
พฤษภาคม ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ
นางอรสา บุญโยธา

พฤษภาคม ๒๕๖๒

นางอรสา บุญโยธา

๔๕
๓. รับฝากเงินนักเรียนรายวัน
ตลอดปีการศึกษา
๔. นาเงินออมของนักเรียนฝากธนาคาร
ทุกสิ้นเดือน
๕. กากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผล มีนาคม ๒๕๖๓

ครูประจาชั้น
นางอรสา บุญโยธา
ผู้บริหาร

๖. งบประมาณที่ใช้
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
การจัดทาเอกสารบัญชีเงินฝากรายชั้นตลอด
ปีงบประมาณ
3 กระดาษทาการ A๔
4 กระดาษกาว
5 หมึกพิมพ์
6 ถุงพลาสติก
รวม

ค่าตอบแทน
-

งบดาเนินการ
ค่าใช้สอย
-

-

-

ค่าวัสดุ
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น
๗.การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีการออมทรัพย์
รายวัน

วิธีการประเมิน
- สารวจ
- สารวจ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกการออมเงินรายชั้น

- สารวจ
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ นักเรียนมีนิสัยรู้จักการประหยัดและอดออม
๘.๒ นักเรียนรู้จักการใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็น
๘.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด

๔๖
ลงชื่อ…อรสา บุญโยธา..….…ผู้เสนอโครงการ
(นางอรสา บุญโยธา)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ พิเศษ

ลงชื่อ…ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส……ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๔๗
โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
บริหารงานวิชาการ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคน
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรม
นางสาวกัญญา คู่ชัยภูมิ
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด
ถึ ง ๕ ปี ให้ มี พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คมและสติ ปั ญ ญา ที่ เ หมาะสมกั บ วั ย ตาม
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนและสร้างรากฐานชีวิต
ให้พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุ ษย์ที่สมบู รณ์ ผู้ สอนและผู้ดูแลเด็ ก ผู้ป กครองจ าเป็นต้อ งทาความเข้าใจ
คุณลักษณะตามวัย เพื่อนาไปสู่การจัดประสบการณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและนาความรู้ไปช่วยในการ
พัฒนาเด็กให้เต็มตามความสามารถและเต็มศักยภาพ สภาพแวดล้อม และด้านการพัฒนาครูปฐมวัยใน
โรงเรียน และส่งเสริมให้ความรู้ แก่ครู ผู้ปกครอง ชุมชน โดยเฉพาะ พ่อ แม่ เพื่อมีส่วนร่วมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของลูก ในการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
โรงเรียนบ้านตลาดจึงได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยเพื่อเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยข่ายให้
เข้าถึงครอบครัวที่มีพ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องที่อบรมเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด - ๕ ปี
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ ผลลัพธ์
๒.๑.๑.ครู ผู้ปกครอง ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอบรมเลี้ยงดูเด็ก ๐-๕ ปีและ
นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑
๒.๑.๒ ครู ผู้สอนระดับปฐมวัยในสถานศึกษามีความรู้และเข้าใจและสามารถจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสมองได้
๒.๑.๓ พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจสามารถนาความรู้ไป
ปฏิบัติต่อเด็กได้
๒.๑.๔ เด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ
๒.๒ ผลผลิต
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้และสามารถนาความรู้ไป
ใช้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด – ๕ ปี และมีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางสมองของเด็ก
ในครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพทาให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านสมดุลเต็มศักยภาพ

๔๘

๓. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการส่งครูเข้ารับการพัฒนาอบรม
ตามหลักสูตรปฐมวัย
๒ ครูปฐมวัยศึกษาดูงานโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบกับการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางสมอง
๓ ติดตามผลการดาเนินการ
๔ สรุปรายงานผลประเมินตนเอง (SAR)

ระยะเวลา
มีนาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
ตลอดปีการศึกษา
มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกัญญา
คู่ชัยภูมิ
นางสาวกัญญา
คู่ชัยภูมิ
ผู้บริหาร
นางสาวกัญญา
คู่ชัยภูมิ

๔. งบประมาณที่ใช้
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
๑. เอกสารการจัดการเรียนการสอน
๒. การอบรมและศึกษาดูงาน
รวม

ค่าตอบแทน
-

งบดาเนินการ
ค่าใช้สอย
๑๐,๐๐๐
-

ค่าวัสดุ
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น
๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- เด็กมีความพร้อมและพัฒนาการครบทุกด้าน
- ครูปฐมวัยได้ความรู้เรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
และการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางสมอง
-ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของลูกหลาน
-โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรและ
ดาเนินงานอย่างมีคุณภาพ

วิธีการประเมิน
แบบสารวจ
แบบประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสารวจ
แบบประเมิน

แบบสารวจ

แบบสารวจ

แบบประเมิน

แบบประเมิน

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ครู ผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถนาความรู้ไปอบรมเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด – ๕ ปีและ
นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ ได้อย่างมีคุณภาพ
๒. เด็กปฐมวัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีพัฒนาการครบทุกด้าน

๔๙
๓. ครู ผู้ปกครอง มีจิตวิทยาในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก จะทาให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี เป็นคนดีมี
คุณภาพในอนาคต
๔. โรงเรียนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสมอง
๕. โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ

ลงชื่อ....กัญญา คู่ชัยภูมิ............ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกัญญา คู่ชัยภูมิ)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ........ ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส......ผู้อนุมัติโครงการ
( นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๕๐
โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บริหารงานบุคคล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรม
นางสาวกัญญา คู่ชัยภูมิ คณะครู
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่
๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กาหนดสิทธิและหน้าที่ของการศึกษาไว้ว่าทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่ า งน้ อ ย ๑๒ ปี อย่ า งทั่ ว ถึ ง เสมอภาค และมี คุ ณ ภาพ โรงเรี ย น จึ ง ได้ ก าหนด นโยบาย เป้ า หมาย
มาตรการ ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ ของ สพป.ชัยภูมิ ๓ กระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติให้เกิดความสาเร็จ อย่างเป็นรูปธรรมจึงได้จัดทา
โครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการทั้ง ๒หมู่บ้านได้รับการศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังเด็กออกกลางคัน และรับ – ส่งต่อนักเรียนจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาและพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ
๓. เป้าหมาย
๑. เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนจนจบการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ศึกษาต่อระดับ ม.๑
ร้อยละ ๑๐๐ จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ ๙๐
๒. โรงเรียนรับนักเรียนได้ตามแผนเด็กพิการทุกคนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับและ
จบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยร้อยละ ๙๕
๓. เด็กด้อยโอกาสทุกคนได้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
๔. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
รายละเอียดการดาเนินงาน
๑. สารวจและจัดทาข้อมูลประชากรวัยเรียน(อนุบาล - ป.๖ /
อายุ (๐ -๑๕ปี) เพื่อเป็นฐานข้อมูลประชากรวัยการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแยกเป็น ๒หมู่บ้าน
๒. โรงเรียนจัดทาสามะโนนักเรียนให้สอดคล้องกับแผนการรับ
นักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระยะเวลา
พฤษภาคม
๒๕๖๒ – มีนาคม
๒๕๖๓
พฤษภาคม
๒๕๖๒ –
มิถุนายน ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกัญญา
คู่ชัยภูมิ
นางสาวกัญญา
คู่ชัยภูมิ

๕๑
๓. จัดทาแผนการรับนักเรียนรายปี และ ๓ ปี เพื่อสนับสนุนให้
พฤษภาคม
นางสาวกัญญา
เด็กได้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและส่งเสริมให้เด็กได้
๒๕๖๒ – มีนาคม คู่ชัยภูมิ
เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๕๖๓
๔. จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบนักเรียนเพื่อให้ได้รับ
พฤษภาคม
ครูประจาชั้น
การศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ(ทุกชั้น)โดยให้ ชุมชน ๒๕๖๒ – มีนาคม
และผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบ โดยจัดการศึกษาในรูปแบบที่
๒๕๖๓
หลากหลาย เพื่อให้เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ และ
สนับสนุนจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการเรียนร่วมอย่างทั่วถึง
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
๑. เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาร้อยละ ๑๐๐
ศึกษาต่อระดับ ม.๑ ร้อยละ ๑๐๐ จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ ๙๐
๒. โรงเรียนรับนักเรียนได้ตามแผนนักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจนจบการศึกษาโดย
ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๓. เด็กพิการทุกคนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อยร้อยละ ๙๕
๔. เด็กด้อยโอกาสทุกคนได้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
๕. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
นักเรียนวัยการศึกษาภาคบังคับ
ได้เข้าเรียนและเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ ร้อยละ ๑๐๐
นักเรียนได้ศึกษาต่อระดับ ม.๑
ร้อยละ ๑๐๐
นักเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร้อยละ ๙๐
โรงเรียนรับนักเรียนได้ตามแผน
ร้อยละ ๑๐๐
เด็กพิการได้รับการศึกษาจนจบ
การศึกษาภาคบังคับและจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างน้อยร้อยละ ๙๕
เด็กด้อยโอกาสทุกคนได้เรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับ

เครื่องมือที่ใช้วัด

วิธีวัดและประเมินผล
- จากการรายงานผล

แบบรายงาน

- จากการสารวจและรายงาน

-แบบสารวจและรายงาน

- จากการสารวจและรายงาน
๒. จากการรายงานผล

-แบบสารวจและ
รายงาน
๒. แบบรายงาน

๓.จากการสารวจและรายงาน/
การจัดกิจกรรมสนับสนุน

๓. แบบสารวจและ
รายงาน

๔.จากการสารวจและรายงาน
๔. แบบสารวจและ
และผลการดาเนินการจัดการเรียน รายงาน
ในรูปแบบต่าง ๆ

๕๒
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๖.๑ โรงเรียนบ้านตลาดมีข้อมูลประชากรวัยเรียน ( ๐ - ๑๕ปี) สาหรับใช้เป็นข้อมูลในการตรวจติดตาม
เด็ก
๖.๒ เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนจนจบการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ศึกษาต่อระดับ ม.๑
ร้อยละ ๙๐จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ ๙๐
๖.๓ โรงเรียนบ้านตลาด มีแผนการรับนักเรียนเป็นคู่มือการรับนักเรียนเด็กพิการทุกคนได้รับการศึกษา
จนจบการศึกษาภาคบังคับและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ....กัญญา คู่ชัยภูมิ ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกัญญา คู่ชัยภูมิ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ...... ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส.........ผู้อนุมัติโครงการ
( นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส )
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๕๓
โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
บริหารงานวิชาการ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มี
ความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม
นางสาวอ้อย อาจศิริ และคณะ
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์) เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการด้าน จัด
การศึก ษาการบริห ารจัด การศึก ษาที่ส าคัญ ก็ คือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรีย นให้สามารถบรรลุ ผลตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ จากผลการประเมินคุณภาพของ
ผู้เรียนโดย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิเขต ๓ พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละในทุกกลุ่มสาระ มีค่าเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๗๐ จาเป็นอย่างยิ่ ง
ที่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา ผู้ปกครองและโรงเรียนจะต้องหาแนวทางและวิธีการในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจสาคัญ ที่ส่ง ผลให้ผู้เรียนเพิ่มผลสัมฤทธิ์
โดยตรง กล่าวคือ การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การฝึกปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน และเกิดการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิ ชา จึงจัดโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวัยของ สพฐ. และ สมศ.
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกคน
๒.๒ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ คิดวิเคราะห์ และความสามารถใช้คอมพิวเตอร์
ของผู้เรียน
๒.๓ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน มีวินัย รับผิดชอบ แสดงออกด้วยการยิ้มไหว้ ทักทาย
ให้เกียรติกัน และสามารถถ่ายทอดความเป็นไทยตามวัย
๒.๔ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิต ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒.๕ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และชุมชน ร่วมพัฒนา
ผู้เรียนเพิ่มผลสัมฤทธิ์และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสู่ความเป็นไทย
๒.๖ เพื่อให้พัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ผู้เรียนทุกคนชนทุกคน ได้รับการส่งเสริม
- ด้านการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕ ทุกชั้น
ทุกกลุ่มสาระ
- ด้านทักษะ ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์
ในการเรียนรู้
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้มีวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ

๕๔
แสดงออกด้วยการยิ้ม ไหว้ ทักทาย ให้เกียรติกันสามารถถ่ายทอดความเป็นไทยตามวัย
- ด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓.๑.๒ ผู้บริหาร ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน กรรมการสถานศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องร่วมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
๓.๑.๓ พัฒนาการเรียนสอน พัฒนาครู เทคนิคการสอน ผลิตสื่อนวัตกรรม
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระ
๓.๒.๒ ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียน
๓.๒.๓ ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้
๓.๒.๔ ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ
๓.๒.๕ ผู้เรียนแสดงออกด้วยการยิ้ม ไหว้ ทักทาย ให้เกียรติกัน
๓.๒.๖ ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความเป็นไทยได้ตามวัย
๓.๒.๗ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓.๒.๘ ผู้บริหาร ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระ
๓.๒.๙ พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาครู เทคนิคการสอน ผลิตสื่อนวัตกรรมส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน
๔. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

รายละเอียดการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
สร้างเกณฑ์เด็กเก่ง เด็กดี มีทักษะชีวิต
พฤษภาคม ๒๕๖๒
คุณลักษณะ และ สุขภาพชีวิตตาม
มาตรฐานผู้เรียน
การประเมินการอ่านออกเขียนได้ อย่าง
กรกฎาคม ๒๕๖๒
น้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
และมกราคม ๒๕๖๓
ประเมินผลสัมฤทธิ์ประจาปีการศึกษา ช่วง กันยายน ๒๕๖๒
ชั้นที่ ๑,๒ ทุกกลุ่มสาระ
และมีนาคม ๒๕๖๓
การประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัย
กันยายน ๒๕๖๒
และมีนาคม ๒๕๖๓
นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน
กันยายน ๒๕๖๒
และมีนาคม ๒๕๖๓
การวัดและประเมินผลระดับชาติ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ –
มีนาคม ๒๕๖๓
การพัฒนาคลังข้อสอบ
กันยายน ๒๕๖๒ –
มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
มีนาคม ๒๕๖๓
เผยแพร่ผลงาน
ประเมินผลการดาเนินงาน เผยแพร่ผลงาน
มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอ้อย อาจศิริ
และคณะครู
นางสาวอ้อย อาจศิริ
และคณะครู
ครูช่วงชั้นที่ ๑,๒
นางสาวกัญญา คู่ชัยภูมิ
ผู้บริหาร
ครู ป.๓,ป.๖
ฝ่ายวิชาการ
นางสาวอ้อย อาจศิริ
และคณะครู
ฝ่ายวิชาการ

๕๕

๕. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๕.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕ ทุกชั้น ทุกกลุ่มสาระ
๕.๒ ผูเ้ รียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนนักเรียน
ทั้งหมด
๕.๓ ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนนักเรียน
ทั้งหมด
๕.๔ ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนนักเรียน
ทั้งหมด
๕.๕ ผู้เรียนมีสุขภาพ สุขภาพจิต ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวน
นักเรียนทั้งหมด
๖. งบประมาณ
ค่ารายหัวนักเรียน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาท)
๗. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
๓. ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์
๔. คุณลักษณะด้านวินัย
ความรับผิดชอบ
๕. พฤติกรรมด้านการยิ้มไหว้ ทักทาย
และให้เกียรติ
๖. สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
๗. กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของศูนย์พัฒนาวิชาการ

วิธีวัดและประเมินผล
การทดสอบ
การตรวจสอบ
การประเมิน

เครื่องมีที่ใช้วัด
และประเมินผล
แบบทดสอบ
แบบตรวจสอบ
แบบประเมิน

การสังเกต

แบบสังเกต

การสังเกต

แบบสังเกต

การสารวจ
การรายงาน

แบบสารวจ
แบบรายงาน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียน และชุมชน ส่งเสริมการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สร้างคุณลักษณะที่ดีงาม สร้างเสริมพลัง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพทางกาย
อารมณ์ และสังคมโรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยของ สพฐ.
และสมศ. กาหนด

๕๖
ลงชื่อ...อ้อย อาจศิริ.........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอ้อย อาจศิริ)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๕๗
โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ส่งเสริมการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
บริหารงานวิชาการ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม
นายจิระศักดิ์ ประเสริฐสังข์
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนถือว่าเป็นการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทา
ให้ครูผู้สอนรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล รู้วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ การวิจัยในชั้นเรียนเป็น
ประบวนการค้นหาความจริงหรือความรู้อย่างเป็นเป็ นวิทยาศาสตร์ ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒มาตรา ๒๔ (๕) ให้ ใ ช้ ก ระบวนการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นที่ ส อดคล้ อ ง
กับกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนรวบคู่ไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
๒.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ครูผู้สอนได้รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล
๒. เพือ่ ให้ครูได้รู้วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ
๓. เพือ่ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่น ๆ
๓. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ครูมีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑) ครูมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการทาวิจัย
๒) กระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
๓) โรงเรียนมีบุคลากรที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย
๔. ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
ที่
๑.

รายละเอียดการดาเนินการ
กิจกรรม ที่ ๑
๑. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒. ชี้แจงเนื้อหาที่จะจัดทาวิจัย
๓. จัดหาอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก

๒.

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส

พฤษภาคม ๒๕๖๒

กิจกรรม ที่ ๒

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
กรกฎาคม ๒๕๖๒

๕๘

๓.

ติดตามประเมินผล
๑. การจัดทาวิจัย
- กลุ่มตัวอย่าง
- เครื่องมือวิจัย
๒. ผลการวิจัย
สรุปรายงานผล

มีนาคม ๒๕๖๓

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส

๕. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ครูทุกคนสามารถทาวิจัยอย่างง่ายๆ ได้
ครูทุกคนมีทักษะความรู้ ความสามารถในการจัดทาวิจัย
ร้อยละ ๘๐ของครูที่สามารถจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
๑. ครูทุกคนสามารถทาวิจัยอย่างง่ายๆ ได้
๒. ครูทุกคนมีทักษะความรู้ ความสามารถใน
การจัดทาวิจัย
๓. ร้อยละ ๘๐ของครูที่สามารถจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

-

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

การสังเกต
สอบถาม
-

ผลสัมฤทธิ์

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
๗.๒ ครูสามารถใช้งานวิจัยแก้ปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนรู้
๗.๓ นักเรียนมีผลพัฒนาการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

ลงชื่อ...... จีระศักดิ์ ประเสริฐสังข์......ผู้เสนอโครงการ
(นาย จีระศักดิ์ ประเสริฐสังข์)

ลงชื่อ..........ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๕๙
โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้
คู่คุณธรรม และจริยธรรม
นางอรสา บุญโยธา และคณะครู
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๔๕ ได้กาหนดหลักการและความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา เพื่อที่จะมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาโดยให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ที่จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกั ดหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนเพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ ได้อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ดัง กล่ า ว ได้ บั ญญั ติก ฎกระทรวง ว่ า ด้ว ย ระบบ หลัก เกณฑ์แ ละวิ ธีก ารประกัน คุ ณภาพ
การศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน พ .ศ .๒๕๕๘ ขึ้ น โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ว่าผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ และ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ประเมินสถานศึกษาแล้ว พร้อมทั้ง ได้
แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบแล้ว และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) จะทา การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบสอง จานวน ๑๔ มาตรฐาน ๖๐ตัว
บ่งชี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๔ เพื่อรับรองมาตรฐานของสถานศึกษา
โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาและต้องรับการประเมิ นจะต้องมี การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสอดคล้อง กั บพระราชบัญ ญัติ การศึก ษาแห่ง ชาติ พุท ธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ และกฎระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหารและ
ครูในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการ วิธีการ พร้อมทั้ง มีความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสองจึงจัดทาโครงการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวัยของ สพฐ.
๒.๒ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ขั้นตอน
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
๒.๓ เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนารูปแบบ วิธีการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่หลากหลาย

๖๐
๒.๔ เพื่อส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาคุณภาพ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของตนเองเหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวัย ของ สพฐ.
๓.๒ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
๓.๓ โรงเรียนสามารถพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้เหมาะสมกับบริบท
๓.๔ โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
๓.๕ โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินสถานศึกษาคุณภาพภายนอกรอบสี่
๔. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
รายละเอียดการดาเนินงาน
๑ ขั้นเตรียมการ (A)
- ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา
- สารวจและรวบรวมปัญหา
๒ ขั้นวางแผน
- ประชุมวางแผนจัดทาโครงการ
- เสนอโครงการขออนุมัติ
๓ ขั้นดาเนินการ (D)
- ปฏิบัติตามโครงการ
- กาหนดวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้
- กาหนดกรอบการประเมิน
- กาหนดเกณฑ์การประเมิน
- กาหนดวิธีการประเมิน
- เตรียมเครื่องมือ
- วางแผนการเก็บข้อมูล
- ทาการประเมิน
- วิเคราะห์ข้อมูล
- รายงานผล
- วัดและประเมินผลโครงการ
๔ ขั้นประเมินผล
สรุปและรายงานต่อผู้อานวยการสถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางอรสา บุญโยธา

มีนาคม ๒๕๖๒
เมษายน ๒๕๖๒
ตลอดปีการศึกษา
๒๕๖๒

มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้บริหาร
นางอรสา บุญโยธา
ผู้บริหาร
คณะครู

นางอรสา บุญโยธา

๖๑
๕. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. โรงเรียนสามารถบริหาร
จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.
๒. โรงเรียนมีความพร้อมในการ
ขอรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่
๓. โรงเรียนรูปแบบการพัฒนา
คุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. โรงเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินสถานศึกษาคุณภาพ
รอบสี่

วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล
- นิเทศ
- สอบถาม
- รายงานการประเมิน
ตนเอง
- นิเทศ
- สอบถาม
- สอบถาม
- รายงานการประเมิน
ตนเอง
- ประเมิน

เครื่องมือการวัดผลและ
ประเมินผล
- แบบนิเทศ
- แบบสอบถาม
- แบบรายงานการประเมิน
ตนเอง
- แบบนิเทศ
- แบบสอบถาม
- แบบสอบถาม
- แบบรายงานการประเมิน
ตนเอง
- แบบประเมิน

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๖.๑ โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสพฐ.
และ สมศ.
๖.๒ โรงเรียนมีความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจาก สมศ.
๖.๓ โรงเรียนมีรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างหลากหลาย
ลงชื่อ... อรสา บุญโยธา....ผู้เสนอโครงการ
(นางอรสา บุญโยธา)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ....ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๖๒
โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

จัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องอานวย
ความสะดวกเพื่อการศึกษา
งานบริหารงบประมาณ
นางสายหยุด ศิริวรประสาท
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
จากแนวทางปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทา "แนวทางการ
กระจายอานาจการบริห ารและการจัดการศึกษาให้ คณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาและ
สถานศึ ก ษาตามกฎกระทรวง กาหนดหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐" ให้กระจายอานาจทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริ ห ารทั่ ว ไป มาตรา ๓๔(๒) และมาตรา ๓๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กาหนดให้ โรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ คล่องตัว สามารถบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ คล่องตัว
สามารถบริ หารจั ดการศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มี ประสิทธิ ภาพ และมีความรับผิ ดชอบ ดัง นั้นตาม
เจตนารมณ์ดังกล่าวและเพื่อการดาเนินการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจึงจาเป็นต้องจัดทาโครงการเพื่อ
การจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สาหรับประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ตาม ความต้องการ
และความจาเป็นของสถานศึกษา
๒.๒ เพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หรือ ระบบเครื่องใช้อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการจัดการศึกษา
๓. เป้าหมาย
๓.๑ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สาหรับประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ตามความ ต้องการ
และความจาเป็นของสถานศึกษา ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
๓.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หรือ ระบบเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์และเอื้อต่อการจัดการศึกษา ตามความจาเป็น เร่งด่วน และตามงบประมาณที่ตั้งไว้
๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
๔.๑ ฝ่ายวิชาการประชุมวางแผนดาเนินการ
๔.๒ ประชุมชี้แจงคณะครู
๔.๓ กาหนดกิจกรรมดาเนินการ และปฏิทินการปฏิบัติงาน
๔.๔ นิเทศ กากับ ติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
๔.๕ สรุป รายงานผลดาเนินการ

๖๓
๕ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม
๑. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมวางแผนชี้แจงครู แบ่งความรับผิดชอบ
๒. วางแผนติดตามสารวจข้อมูลทะเบียนข้อมูลต่างๆ
๓. ดาเนินการเพื่อการจัดหา บารุงรักษา ปรับปรุง
๔. ซ่อมแซม
๕. ประเมินผล สรุป รายงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสายหยุด ศิริวร
ประสาท
พฤษภาคม ๒๕๖๒ และคณะครู
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
มีนาคม ๒๕๖๓
นางสายหยุด ศิริวร
ประสาท

๖. งบประมาณที่ใช้
ที่

กิจกรรม

๑

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ สาหรับ
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ตาม
ความต้องการ และความจาเป็นของ
สถานศึกษา ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ หรือ ระบบเครื่องใช้
อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
และเอื้อต่อการจัดการศึกษา ตาม
ความจาเป็น เร่งด่วน และตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม

๒.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๒๐,๐๐๐

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๓๐,๐๐๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ฝ่ายงบประมาณ

วิธีการประเมิน
สารวจ
ตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบสารวจ

ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ฝ่ายงบประมาณ

๕๐,๐๐๐

๗. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. มีวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ สาหรับประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษา ตามความต้องการ และความจาเป็นของ
สถานศึกษา ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
๒. มีอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หรือ ระบบเครื่องใช้อุปกรณ์ ต่าง ๆ
ที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ ที่เป็นประโยชน์และเอื้อ
ต่อ การจัดการศึกษา ตามความจาเป็น เร่งด่วน และตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้

๖๔

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๖.๑ ครูได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ ต่าง ๆ เพื่อการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
๖.๒ สถานศึกษาได้มาตรฐานคุณภาพ ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา

ลงชื่อ....สายหยุด ศิริวรประสาท........ผู้เสนอโครงการ
(นางสายหยุด ศิริวรประสาท)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ........ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส...........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๖๕
โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ

พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
บริหารงานบุคลากร
นางสาวกัญญา คู่ชัยภูมิ
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ในการจัดกิจกรรมการศึกษาให้ยึดผู้เรียนเป็น
สาคัญ และถือว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพตามความสามารถของผู้เรียน
เพื่อเป็นการ ค้นหาความสามารถของนักเรียนและให้การสนับสนุนที่ถูกทางเป็นการสนองความต้องการ
ความถนัดและความสนใจ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน และสรรหาความสามารถ
พิเศษของเด็กจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการจัดการศึกษา เพื่ออนาคตของเด็กโดยเฉพาะ นอกจากนี้
ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและโรงเรียน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่พบ
จากการประเมินของสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่ามาตรฐานด้าน
ผู้เรียนมาตรฐานที่ ๕มีคุณภาพในระดับที่ไม่น่าพอใจ ซึ่ง โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รัง สรรค์)
ตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามปรับปรุงแก้ไข โดยการปฏิรูปบุคลากรในสถานศึกษาทุกรูปแบบ
ให้การสนับสนุนส่งเสริม บุคลากรให้ศึกษา พัฒนาตนเอง เช่น สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน เป็นต้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
๒.๒ เพื่อให้คณะครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒.๓ เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนแก่เพื่อนครู
๒.๔ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการเรียนการสอนของครูในการแก้ปัญหานักเรียน
๓. เป้าหมาย
๓.๑. ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๓.๒. ครูผู้สอนทุกคนได้เห็นแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๓. ครูผู้สอนทุกคนเข้ารับการพัฒนา อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ตามความสนใจ ตรงตาม
ต้องการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๔. การดาเนินการ
๔.๑ ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายพัฒนาบุคลากรประชุมวางแผนดาเนินการ
๔.๒ ประชุมชี้แจงคณะครู
๔.๓ กาหนดกิจกรรมดาเนินการ และปฏิทินการปฏิบัติงาน
๔.๔. นิเทศ กากับติดตามประเมินผล
๔.๕. สรุป รายงานผลดาเนินการ

๖๖
๕. กิจกรรมดาเนินการ
กิจกรรม
๑. ผู้บริหาร และฝ่ายพัฒนาบุคลากรร่วมกับ
ฝ่ายวิชาการประชุมวางแผนพัฒนา
๒. กาหนดมาตรฐานที่ต้องการพัฒนาครู
๓. กาหนดกิจกรรมที่ต้องการพัฒนา
- อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากหน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานภายนอก
- ส่งเสริมครูให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔. นาความรู้มาจัดกระบวนการเรียนรู้
๕. การกากับ นิเทศ ติดตาม
๖. เสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗. วัดและประเมินผลงาน
๘. สรุป และรายงานโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
มีนาคม ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร
หัวหน้างานบริหารบุคคล
หัวหน้างานวิชาการ
คณะครู

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
มีนาคม ๒๕๖๓
มีนาคม ๒๕๖๓
มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้บริหาร
คณะครู
ผู้บริหาร
คณะครู
คณะครู
นางสาวกัญญา คู่ชัยภูมิ

๖.งบประมาณ งบประมาณจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน)
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
(สีห่ มื่นบาทถ้วน)
๔๐,๐๐๐

๗. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๗.๑ ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๗.๒ ครูผู้สอนทุกคนได้เห็นแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๗.๓ ครูผู้สอนทุกคนได้รับการสนับสนุนไป
อบรม พัฒนาตามต้องการ เหมาะสม

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
สอบถาม

เครื่องมือวัดและประเมินผล

สอบถาม

แบบสอบถาม

สังเกต

แบบสังเกต

แบบสอบถาม

๖๗
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ครูผู้สอนเห็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๘.๒ ครูผู้สอนมีความมั่นใจในการพัฒนางานของตนเอง
๘.๓ นักเรียนได้รับการพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ลงชื่อ..... กัญญา คู่ชัยภูมิ......ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกัญญา คู่ชัยภูมิ)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ......... ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส............ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๖๘
งาน/โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ติดตามประเมินผลที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน(นิเทศภายใน)
บริหารงานบุคลากร สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคน
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรม
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส และคณะ
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการองค์กรโดยทั่วไปจะประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนแรก การกาหนดตัวชี้วัด
ความสาเร็จ ส่วนที่สอง คือ กิจกรรมการดาเนินงานขององค์กร และส่วนที่สาม คือ การนิเทศติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล โดยเฉพาะในส่วนที่สาม จะเป็นเครื่องมือ ที่สาคัญในการดาเนินงานขององค์กร
ว่าไปสู่ความสาเร็จหรือไม่ ดังนั้นองค์กรจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการนิเทศ และติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลที่เป็นระบบ ทางานอย่างต่อเนื่อง และสร้าง /ขยายเครือข่ายที่เข้มแข็งอันจะส่งผลต่อ
ความสาเร็จในทุก ๆ กิจกรรมขององค์กร
โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์) กาหนดให้งานวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศการศึกษา ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชั้น
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณลักษณะของผู้เรียน
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
เพื่อพัฒนาศักยภาพการนิเทศภายในโรงเรียน

๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ๑ ครั้ง ต่อเดือน (นิเทศภายใน)
๓.๑.๒ สร้างเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์,ประเมินคุณลักษณะทุกชั้น
๓.๑.๓ สร้างเครื่องมือนิเทศพฤติกรรมการสอนของครูที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะของผู้เรียนและคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกชั้นเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ทุกกลุ่มสาระ
๓.๒.๒ ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓.๒.๓ ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓.๒.๔ ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓.๒.๕ ผู้เรียนทุกคนแสดงออกด้วยการยิ้ม ไหว้ ทักทายและให้เกียรติกัน
๓.๒.๖ ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓.๒.๗ ผู้เรียนทุกคนถ่ายทอดความเป็นไทยได้
๓.๒.๘ ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนนักเรียนทั้งหมด

๖๙
๓.๒.๙ ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของจานวนนักเรียน
ทั้งหมด
๓.๒.๑๐ ผู้เรียนมีสุขภาพจิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของจานวน
นักเรียนทั้งหมด
๔. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
๑. ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศ
มีนาคม ๒๕๖๒
ผู้บริหาร
การสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน
งานวิชาการ
ด้าน-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- คุณลักษะของผู้เรียน
- คุณภาพชีวิตของผู้เรียน
๒. ประชุมคณะผู้นิเทศติดตามประเมินผลสร้าง พฤษภาคม ๒๕๖๒
ผู้บริหาร
ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือนิเทศ
คณะนิเทศ
๓ ดาเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ตลอดปีการศึกษา
ผู้บริหาร
โดยมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนทุกภาคเรียน
คณะนิเทศ
๔ จัดทารายงานผลการนิเทศติดตามและ
มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวอ้อย อาจศิริ
ประเมินผลโดยมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน
๕. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกชั้นเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๕.๒ ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๕.๓ ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๕.๔ ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๕.๕ ผู้เรียนทุกคนแสดงออกด้วยการยิ้ม ไหว้ ทักทายและให้เกียรติกัน
๕.๖ ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๕.๗ ผู้เรียนทุกคนถ่ายทอดความเป็นไทยได้
๕.๘ ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
๕.๙ ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
๕.๑๐ ผู้เรียนมีสุขภาพจิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ของจานวนนักเรียน

๗๐

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
๑. ผลสัมฤทธิ์คุณภาพผู้เรียน
๒. คุณลักษณะของผู้เรียน
๓. คุณภาพชีวิตของผู้เรียน

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

การทดสอบ
การประเมิน
การประเมิน

แบบทดสอบ
แบบประเมิน
แบบประเมิน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข

ลงชื่อ............ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส..............ผู้เสนอโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ลงชื่อ......ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส............ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๗๑
โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ความสัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน(บวร)
การบริหารทั่วไป
นางสายหยุด ศิริวรประสาท
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
บ้าน วัด โรงเรียน สามเสาหลักของชุมในการพัฒนาบนพืน้ ฐานของความพอเพียงมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน แม้นว่าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีบทบาทสาคัญทาให้การดาเนินชีวิตชีวิตประจาวันของ
คนในชุมชน หมู่บ้าน เปลี่ยนแปลงไปแต่วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นก็เป็นสิ่งที่iร้อยรัดความเป็นคนไทย
ให้อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ โดยความร่วมมือของ บ้าน วัด โรงเรียน โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์
รังสรรค์) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการงานบุญประเพณีของวัด และบ้านด้วยดีเสมอมาโดยการมีส่วนร่ วมของ
ครูและนักเรียน จึงเห็นควรให้มีโครงการนี้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ ผลผลิต(outputs)
๑. ให้บริการสถานที่ออกกาลังกาย แก่เยาวชนในเขตบริการ
๒. ให้บริการโต๊ะ เก้าอี้ แก่หมู่บ้านและวัด เพื่อใช้ในกิจกรรมของบ้านและวัด
๓. เพื่อจัดโรงเรียนให้เป็นสถานที่ พบกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน
๔. เพื่อประสานสัมพันธ์อันดีกับหมู่บ้าน และวัด ในการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
๕. เพื่อให้ประชาชนเห็นความสาคัญของการศึกษาโดยให้ความร่วมมือ ทั้งในด้านการ
พัฒนา และบริจาคตามความเหมาะสม
๒.๒ ผลลัพธ์(outcomes)
๑. ประชาชนในเขตบริการใช้บริการของโรงเรียน ๘๐%
๒. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา และบริจาคสิ่งของให้
โรงเรียนปีละ ๗๐ % ของประชากร
๓. ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนมีความเข้าใจอันดีต่อครู
ที่
๑.
๒.
๓
๔
๕
๖

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
ประชุมบุคลากร
วางแผนและจัดทาโครงการ
แต่งตั้งคณะทางาน
ดาเนินงานตามโครงการ
กากับ , ติดตาม, ประเมินผล
สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินงาน
มีนาคม ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
มีนาคม ๒๕๖๓

๓.งบประมาณ
๔.๑ ค่าวัสดุรายหัว
๔.๒ งบบริจาค

๑,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร
ผู้บริหารและคณะครู
ผู้บริหาร
คณะครู
ผู้บริหาร
นางสายหยุด ศิริวรประสาท

๗๒
๔. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต(outputs)
๑. ให้บริการสถานที่ออกกาลังกาย แก่เยาวชนในเขตบริการ
๒. ให้บริการโต๊ะ เก้าอี้ แก่หมู่บ้านและวัด เพื่อใช้ในกิจกรรมของบ้าน
และวัด
๔. โรงเรียน หมู่บ้าน และวัด มีสัมพันธ์ที่ดีในการจัดกิจกรรมวันสาคัญ
ทางศาสนา
๕. ประชาชนเห็นความสาคัญของการศึกษาโดยให้ความร่วมมือ ทั้งใน
ด้านการพัฒนาและบริจาค
ผลลัพธ์outcomes)
๑. ประชาชนในเขตบริการใช้บริการของโรงเรียน ๘๐%
๒. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา และบริจาคสิ่งของให้
โรงเรียนปีละ ๗๐ % ของประชากร
๓. เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนมีความเข้าใจอันดีต่อครู

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
และประเมินผล

สังเกต
บันทึกการยืม

แบบสังเกต
แบบบันทึก

สังเกต

แบบสังเกต

สังเกต

แบบสังเกต

สังเกต
สังเกต

แบบสังเกต
แบบสังเกต

สังเกต

แบบสังเกต

( ลงชื่อ)……สายหยุด ศิริวประสาท……. ผู้เสนอโครงการ
(นางสายหยุด ศิริวประสาท)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
( ลงชื่อ)…ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส…. ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๗๓
โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ (กีฬาภายใน)
งานบริหารทั่วไป
นายอดุลย์ อาจศิริ
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.หลักการและเหตุผล
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะด้านความรู้ความสามารถ ทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นการสร้างความสามัคคี เสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ ส่ง เสริม
สุขภาพจิต ให้มีน้าในเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ปฏิบัติตามกติกา ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด มี
อารมณ์ จิตแจ่มใส ซึ่งจะช่ว ยในการสนับ สนุน การเรี ยนการสอนกลุ่มวิ ชาเสริม สร้า งลัก ษณะนิสั ย
นักเรียนจะเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
๒.วัตถุประสงค์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๓.เป้าหมาย

นักเรียนได้รับการฝึกซ้อมกีฬาได้ถูกต้องและถูกวิธี
นักเรียนเกิดทักษะในการเล่นกีฬาดียิ่งขึ้น
นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
นักเรียนมีน้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

ด้านปริมาณ
- นักเรียน จานวน ๑๑๑ คน
- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน ๑๒ คน
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนทุกคนได้พัฒนาการทางด้านร่างกายตามศักยภาพของตน
- ครูได้ดูนักเรียนและการคัดเลือกนักเรียนเป็นนักกีฬาของโรงเรียน
๔.กิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๒. จัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา
พลศึกษาและนันทนาการ
๓. ฝึกซ้อมกีฬาตามตารางการฝึกซ้อม
๔. จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
๕.คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาและฝึกซ้อม
เพื่อร่วมแข่งระดับกลุ่มโรงเรียน
๓. ติดตามสรุปและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอดุลย์ อาจศิริ
และคณะครู

กรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓

คณะครู
คณะครู
คณะครู

มีนาคม ๒๕๖๓

นายอดุลย์ อาจศิริ

๗๔
๕.งบประมาณ
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
๕.๑. จัดทาเอกสารดาเนินกิจกรรม
๕.๒. อุปกรณ์ กีฬา ดาเนินการ
๕.๓. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
๕.๔ จัดส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาเครือข่าย
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
(สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ค่าวัสดุ
๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๖,๐๐๐
๒๑,๐๐๐ บาท

๖. การติดตาม และ ประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
๖.๑ ผู้เรียนทุกคนได้เล่นกีฬาที่ตนเองสนใจ
๖.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ใช้เวลาว่างที่เกิด
ประโยชน์

วิธีวัดและประเมินผล
สอบถาม
สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมิน
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เรียนมีความสามัคคี มีน้าใจเป็นนักกีฬา และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒. ผู้ปกครอง ชุมชน พึงพอใจต่อคุณภาพผู้เรียน
๓. ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่าสันติสุข
๔. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์
๗. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย จิตที่ดี
ลงชื่อ....อดุลย์ อาจศิริ............. ผู้เสนอโครงการ
(นายอดุลย์ อาจศิริ)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
ลงชื่อ.........ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส...... ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์

๗๕
โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลา

ปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ในโรงเรียน
บริหารงานทั่วไป
นางถาวร ร่มสุข
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สถานศึกษามีหน้าที่จัดการเรียนการสอนโดย
จัดแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ซึ่ง
โรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์) ได้จัดปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ แหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และพบว่าหากมีการปรับปรุงบริเวณสถานที่ ภูมิทัศน์ในโรงเรียน และ
จัดทาประตูหน้าต่างให้มีความปลอดภัยเพื่อรักษาสมบัติทางราชการ จะทาให้มีสถานที่จัดการเรียนการสอน
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น และมีความปลอดภัยพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
มากมาย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อปรับปรุงบริเวณสถานที่ภายในโรงเรียนให้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และกิจกรรม
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
๒.๒ เพื่อปรับปรุงสภาพบริเวณในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
๒.๓ เพื่อสร้างรั้วโรงเรียนความปลอดภัยของอาคารสถานที่และสมบัติของทางราชการ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ปรับปรุงพื้นท้างถนนทางเดินในบริเวณโรงเรียนให้มีสภาพที่เหมาะสม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
และเพื่อการใช้งานเอื้อต่อการจัดการศึกษา พักผ่อน
๓.๒ เพิ่มตะแกรงเหล็กกันสุนัข
๔. การดาเนินการ
๔.๑ ประชุมชี้แจงครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๒ เสนอโครงการ
๔.๓ ดาเนินตามกิจกรรมที่กาหนด
๔.๔ ประเมิน ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
๔.๕ สรุป รายงานโครงการ

๗๖
๕. กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม
๑. ประชุมชี้แจงคณะครู
๒. ร่วม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
๓. ดาเนินการปรับปรุงอาคารเรียนตามความจาเป็น
หรือความต้องการ
๔. ตรวจสอบ ประเมินโครงการ
๕. สรุปรายงานโครงการ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร
มิถุนายน ๒๕๖๒ นางถาวร ร่มสุข
ตลอดปีการศึกษา คณะครูและบุคลากร
ตุลาคม ๒๕๖๒
มีนาคม ๒๕๖๓

นางถาวร ร่มสุข
นางถาวร ร่มสุข

งบประมาณ
- เงินงบประมาณที่เหลือจากจาการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
๑. เทพื้นคอนกรีตข้างถนนสายหลัก
๒. จัดซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน
๓. จัดสร้างตาข่ายกันสุนัข
รวม
รวมทั้งสิ้น

ค่าตอบแทน
-

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
๔๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๘๕,๐๐๐
(แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ๘๕,๐๐๐

๗. การติดตาม และประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
๑. เทพื้นคอนกรีต ซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน
๒. จัดสร้างตาข่ายกันสุนัข

วิธีวัดและประเมินผล
สอบถาม/ตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมิน
แบบประเมิน
แบบสอบถาม

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ปรับปรุงใหม่และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
๘.๒ นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อบริเวณในโรงเรียนที่ปรับปรุงใหม่
๘.๓ อาคารเรียนถูกใช้ประโยชน์จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้หลากหลาย

๗๗
ลงชื่อ.........ถาวร ร่มสุข.................ผู้เสนอโครงการ
(นางถาวร ร่มสุข)

ลงชื่อ............ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส.................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๗๘
โครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อาหารกลางวัน,อาหารเสริมนม,งานอนามัย)
บริหารทั่วไป
นายจิระศักดิ์ ประเสริฐสังข์
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน ได้ก าหนดคุณ ภาพผู้ เรี ยนให้ มีสุ ขนิ สัย สุข ภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี ซึ่งตามสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์) มักจะ
เป็นแบบง่าย ๆ ไม่คานึงถึงความสะอาดและปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับนักเรียนที่กาลังเจริญเติบโต
นักเรียนส่วนใหญ่มักไม่ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ อันเนื่องมาจากการบริการด้านสุขภาพอนามัยมีน้อย
และผู้ปกครองส่วนมากไปทางานที่ต่างจัง หวัด นักเรียนจะอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่ง ขาดความรู้ความ
เข้าใจในด้านโภชนาการทางด้านอาหาร และการเจริญเติบโตของนักเรียนจึงจาเป็นที่ทางโรงเรียนจะต้องให้
ความสาคัญ จัดบริการด้านสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลแก่เด็กนักเรียน เพื่อพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน
และติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อหาทางช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และเจริญเติบโตตามวัยโดยทั่วถึง
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านโภชนาการอาหารที่สะอาดและปลอดภัย
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี
๓. เป้าหมาย
๓.๑ นักเรียน ได้รับบริการด้านอาหารกลางวันโดยทั่วถึง และต่อเนื่อง
๓.๒ นักเรียน มีสุขภาพกายที่แข็งแรง และเจริญเติบโตตามวัยของนักเรียน
๓.๓ นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยในการ รับประทานอาหาร
๓.๔ นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙๕
๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
๔.๑ การประชุมชี้แจงคณะครู
๔.๒ ร่วมวางแผนกาหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
๔.๓ ดาเนินตามโครงการ
๔.๔ วัดและประเมินโครงการ
๔.๕ สรุปและรายงานโครงการ

๗๙
๕. กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่
๑
๒
๓
๔.

กิจกรรม
ประชุมชี้แจงคณะครูร่วมวางแผน
ดาเนินกิจกรรม
วัดและประเมินผล
สรุปรายงานโครงการ

ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตลอดปีการศึกษา
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นายจิระศักดิ์ ประเสริฐสังข์
และคณะครู

๖.งบประมาณที่ใช้
งบประมาณจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบรายหัว) เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท
งบดาเนินงาน
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
๑. จัดทาเอกสารดาเนินกิจกรรม
๑,๐๐๐
๒. จัดซื้อสื่อทางด้านโภชนาการ
๑๐,๐๐๐
๓. จัดซื้อยาประจาตู้ยา
๒,๐๐๐
รวม
๑๓,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น
๑๓,๐๐๐ (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๗.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์
มาตรฐาน
๒. นักเรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและ
เจริญเติบโตตามวัย
๓. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้าน
ความปลอดภัยในการรับประทานอาหาร
ร้อยละ๙๕นักเรียนโรงเรียนบ้านตลาด(คา
นายครุราษฎร์รังสรรค์) ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน๑๐๐%

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
สารวจภาวะการเจริญเติบโต แบบรายงานภาวะโภชนาการ
สังเกต/สอบถาม

แบบสังเกต สอบถาม

สังเกต/สอบถาม

แบบสังเกต สอบถาม

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน
๘.๒ นักเรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และเจริญเติบโตตามวัย
๘.๓ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการรับประทานอาหารที่สะอาด และปลอดภัย
๘.๔ นักเรียนได้รับบริการด้านโภชนาการอาหารโดยทั่วถึง ๑๐๐%

๘๐

ลงชื่อ.....จิระศักดิ์ ประเสริฐสังข์........ผู้เสนอโครงการ
(นายจิระศักดิ์ ประเสริฐสังข์)
ลงชื่อ............ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส.................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๘๑
ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ ๔ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โครงการต่อเนื่อง
นางสายหยุด ศิริวรประสาท
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาภาคบังคับเป็นส่วนหนึ่ง ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นภารกิจหน้าที่ของ
สถานศึก ษา ที่จ ะต้ องจั ดและส่ง เสริ มให้ก ารด าเนิน งานได้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิ
จั ด การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ โดยเฉพาะอย่ า งยิ ง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
สถาบันการศึกษา ต้องมีความรู้ ความสามารถ รู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยเหลือสนับสนุนด้าน
การศึกษา ดังนั้น โรงเรียนบ้านตลาด (คานายครุราษฎร์รังสรรค์) จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. ความหมายและขอบข่าย
คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรในเขตบริการพื้นที่การศึกษาของโรงเรียนบ้านตลาด
จานวน ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๓ ที่ไ ด้รั บการการคัด เลือกเป็นตัว แทนของชุมชน เพื่ อ
ปรับปรุง พัฒนาการศึกษา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อ
สถานศึกษา
๓.๒ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาให้ยากยิ่งขึ้น
๓.๓ เพื่อเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษา
๓.๔ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและป้องกัน ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานของโรงเรียนที่อาจจะ
เกิดขึ้น
๔. เป้าหมาย
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์) จานวน คน มีความรู้
ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็นอย่างดียิ่ง ร้อยละ ๙๕

๘๒
๕. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ
๒ แต่งตั้งคณะทางาน
๓ ดาเนินงานตามโครงการ
๓.๑ กาหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน
๓.๒ ดาเนินการประชุมตามขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
พฤษภาคม ๒๕๖๒
ผู้บริหาร
พฤษภาคม ๒๕๖๒
ผูบ้ ริหาร
พฤษภาคม ๒๕๖๒
มิถุนายน ๒๕๖๒ และ
มกราคม ๒๕๖๓
มกราคม ๒๕๖๓
มกราคม ๒๕๖๓

๔ ประเมินผล
๕ สรุป รายงานผล

นางสายหยุด ศิริวรประสาท
นางสายหยุด ศิรวิ รประสาท
นางสายหยุด ศิริวรประสาท
นางสายหยุด ศิริวรประสาท

๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ
๒ แต่งตั้งคณะทางาน
๓ ดาเนินงานตามโครงการ
๓.๑ กาหนดขั้นตอน
ปฏิบัติงาน
๓.๒ ดาเนินการประชุมตาม
ขั้นตอน
๔ ประเมินผล
๕ สรุป รายงานผล

ตอบแทน
-

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
-

-

-

-

๔,๓๕๐

๒,๐๘๐

-

-

-

-

รวม
-

เงินนอก
งบประมาณ
-

รวม
-

-

-

-

-

๖,๔๓๐

-

-

-

๗. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีความรู้ ๑. สอบถาม สัมภาษณ์
ความสามารถในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อ ๒. ประเมินโครงการ
สถานศึกษา เป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาให้
ยากยิ่งขึ้น

เครื่องมือที่ใช้
๑. แบบสอบถาม
๒. แบบประเมินโครงการ

๘. ผลการที่คาดว่าจะได้รับ
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์) ทุกคน มีความรู้ความ
เข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็นอย่างดียิ่ง ร้อยละ ๙๕

๘๓
ลงชื่อ

ลงชื่อ

สายหยุด ศิริวรประสาท
ผู้เสนอโครงการ
(นางสายหยุด ศิริวรประสาท)

ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

๘๔
ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ ๔ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โครงการใหม่
นางสาวรจนา ชุมหิน
๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญสาหรับผู้เรียนในโรงเรียน เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมที่ต่อเนื่องสาหรับสร้างนิสัยในการเรียนรู้อื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลัก
ในโรงเรียน แต่สภาพห้องสมุดของโรงเรียนในปัจจุบันมีสภาพไม่เอื้อให้ผู้ใช้บริการมาใช้ ตู้หนังสือที่เก่า
ชารุดซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้งานที่ยาวนาน สภาพบริเวณ ไม่มีโต๊ะนั่งอ่านหนังสือ เพื่อเป็นการปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียนให้มีสภาพน่าดู น่าเข้าไปใช้บริการ ดังนั้น โรงเรียนบ้านตลาด (คานายครุราษฎร์
รังสรรค์) จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้จัดซื้อตู้ชั้นวางหนังสือ สาหรับห้องสมุด
๒.๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้บริการห้องสมุดให้มากขึ้น
๒.๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
๓. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
๑
๒
๓
๔

กิจกรรม
สารวจ วางแผน
เตรียมการจัดซื้อ/จ้าง
จัดซื้อ/จ้าง
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

๕ ส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๖ มิ.ย.๖๐ – ๑๕ มี.ค.
๖๓
๒๐ มิ.ย. – ๓๑ ก.ค. ๖๓

๖ ประเมินผล
๗ สรุป รายงานผล

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรจนา ชุมหิน
นางอรสา บุญโยธา
นางอรสา บุญโยธา
นางสาวรจนา ชุมหินและ
คณะ
นางสาวรจนา ชุมหินและ
คณะ
นางสาวรจนา ชุมหิน
นางสาวรจนา ชุมหิน

๘๕
๔. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

กิจกรรม/รายการ
สารวจ วางแผน
เตรียมการจัดซื้อ/จ้าง
จัดซื้อ/จ้าง
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ส่งนักเรียนร่วมการแข่งขัน
กิจกรรม
๖ ประเมินผล
๗ สรุป รายงานผล

ตอบแทน
-

เงินงบประมาณ
ใช้สอย ครุภัณฑ์
๓๕,๐๐๐
-

รวม
-

เงินนอก
งบประมาณ
-

รวม
-

-

-

-

-

-

-

๓๕,๐๐๐

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ห้องสมุดโรงเรียน สะอาดเป็นระเบียบ ๑. สังเกต
เหมาะสมให้นักเรียนใช้ประโยชน์สูงสุดและ ๒. ประเมินโครงการ
นักเรียนมีผลการแข่งขันกิจกรรมในระดับเขต
พื้นที่ได้รางวัลเหรียญทอง เงิน ทองแดง

เครื่องมือที่ใช้
๑. แบบสังเกต
๒. แบบประเมินโครงการ

๖. ผลการที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีห้องสมุดที่มีความทันสมัย สามารถให้บริการนักเรียนทุกคนมาใช้บริการ นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน
ลงชื่อ

ลงชื่อ

รจนา ชุมหิน
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวรจนา ชุมหิน)

ศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คานายครุราษฎร์รังสรรค์)

