๒
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โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๓

คานา
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มีภารกิจหลัก
ในการจัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในเขตบริการ 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในยุคการปฏิรูปการศึกษา คือเด็กเป็นคนดี มีความสามารถ และดารงชีวิ ตอยู่
ในสังคมได้อย่างปกติสุข อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย จากภารกิจดังกล่าวโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวจึงได้
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ก ารศึ ก ษา 25๖๓ ขึ้ น โดยโรงเรี ย นได้ ด าเนิ น การตามกรอบแผนงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 และภาระงานหลัก 4 งานของโรงเรียน ซึ่งจัดทาเป็นโครงการและกิจกรรมเอาไว้โดยคานึงถึง
สภาพปัจจุบัน ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และผลจากการดาเนินงานตามโครงการใน
รอบปีที่ผ่านมา เป็นหลัก
หวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่าแผนปฏิบั ติการประจาปีเล่มนี้ คงจะเป็นแนวทางและอานวยความสะดวกให้แก่
บุคลากรของโรงเรียน ชุมชน ดาเนินภารกิจด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือ
ในการจัดทาเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้แผนปฏิบัติการประจาปีสาเร็จได้ด้วยดี ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
คณะผู้จัดทา
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ก

๔ ข

สารบัญ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
ความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาพทั่วไป
ลักษณะภูมิประเทศ
การคมนาคมขนส่ง
เศรษฐกิจ
การนับถือศาสนา
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานวิชาการ
งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานงบประมาณ
ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
๒๕๖๓
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ปี
๒๕๖๓
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ประจาปี ๒๕๖๓
นโยบายการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
กลยุทธ์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
เป้าหมาย
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
จุดเน้น
ผลผลิต
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หน้า
ก
ข
1
2
3
5
5
5
5
5
6
14
15
16
2๖
2๗
28
29
๓๐
๓๒
๓5
๓5
๓5
๓5
35
๓5
36
36
๓6
๓6
37

๕

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ส่วนที่ ๔ รายละเอียดของแผนงาน โครงการ / กิจกรรม
38
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
39
ตารางแสดงความสัมพันธ์ของแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
41
งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนงานวิชาการ
43
งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนงานทั่วไป
๑๐1
งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนงานงบประมาณ
134
ส่วนที่ ๕ การกากับติดตาม ประเมิน และรายงานผล
142
การกากาติดตาม
143
การประเมินผล
143
การตรวจสอบ
143
การรายงานผล
13๕
ภาคผนวก
144
บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 145
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
146
คาสั่งมอบหมายหน้าที่ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลให้บุคลากรปฏิบัติตามภารกิจ
147
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
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๖

ส่วนที่ ๑ บทนา
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๗

ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. ความเป็นมา
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะมะนาว ตาบลเกาะมะนาว อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่โรงเรียน จานวน ๑๓ ไร่ 64
ตารางวา เปิ ด ท าการเรี ย นการสอนเมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ – ๔ ปั จ จุ บั น โรงเรียนได้
ดาเนินการจัดการศึกษา ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว มีอาคารเรียนอาคารประกอบ ดังนี้ อาคารเรียนแบบ ป. ๑ ฉ. ใต้ถุนเตี้ย
(ปรับปรุง) จานวน ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน อาคารเรียนแบบ ป. ๑ ฉ ใต้ถุนสูง จานวน ๑ หลัง ๘ ห้องเรียน
อาคารเรี ย นแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จ านวน ๑ หลั ง ๘ ห้ องเรียน รวมห้ องเรียนทั้งสิ้ น ๑๘ ห้ องเรีย น
โรงฝึกงานแบบกรมสามัญ 321 จานวน ๑ หลัง อาคารเอนกประสงค์ จานวน ๒ หลัง ส้วม ๕ หลัง
จานวน ๑๗ ที่ มีห้องปฏิบัติการ จานวน ๓ ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา และห้องคอมพิวเตอร์ อาคารหอประชุม ๑ หลัง อาคารห้องสมุด จานวน ๑ หลัง อาคารเรียนอนุบาล
จานวน ๑ หลัง จานวน ๒ ห้องเรียน เรือนพยาบาล จานวน ๑ หลัง อาคารธนาคารขยะ จานวน ๑ หลัง โรงเรือน
เลี้ยงไก่ จานวน ๑ หลัง โรงผลิตน้าดื่มน้าใช้ จานวน ๑ หลัง ลานกีฬาอเนกประสงค์ จานวน ๒ สนาม สนาม
บาสเกตบอล จานวน ๑ สนาม อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จานวน ๑ หลัง ปัจจุบัน นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
เป็นผู้อานวยการสถานศึกษา
แผนที่โรงเรียน
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๘

โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา (แผนภูมโิ ครงสร้างการบริหาร)
คณะกรรมการอุปถัมภ์

ผู้อานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์

การบริหารวิชาการ
(นางอาไพ มะลิวัน)

การบริหารงบประมาณ
(นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ)

1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้
3. การวัดประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
10. การส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน
11. การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอืน่
12. การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา

1. การจัดทาและ
เสนอของบประมาณ
2. การจัดสรร
งบประมาณ
3. การตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการใช้
เงินและผลการ
ดาเนินงาน
4. การระดม
ทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา
5. การบริหารการเงิน
6. การบริหารบัญชี
7. การบริหารพัสดุ
และสินทรัพย์

การบริหารงานบุคคล

(นายโสภณ พันชะ)
นะ)
1. การวางแผน
อัตรากาลังและการ
กาหนดตาแหน่ง
2. การสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง
3. การส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ
4. วินัยและการ
รักษาวินัย
5. การออกจาก
ราชการ

การบริหารงานทั่วไป
(นางสุพิน พูนเกษม)
1. การดาเนินงานธุรการ
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. งานพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ
4. การประสานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ
งบประมาณบุคลากรและบริหารทัว่ ไป
8. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
9. การจัดทาสามะโนผู้เรียน
10. การรับนักเรียน
11. การส่งเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบอกระบบและตาม
อัธยาศัย
12. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
13. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
14. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
15. การส่งเสริมสนับสนุนและ
ประสานงานการศึกษาของบุคคล
ชุมชนองค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
และหน่วยงานอื่น
17. การจัดระบบการควบคุมภายใน

นักเรียน
ดี เก่ง มีความสุข
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9
ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. จาแนกตามวุฒิ
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต
-

๘

-

ปริญญาตรี

อนุปริญญา

๑๑

-

ต่ากว่า
อนุปริญญา
๑

รวม
๒๐

๒. จาแนกตามวิทยฐานะ
ครูอัตราจ้าง
๓
ตารางที่
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

พนักงาน
ราชการ
๑

ครูผู้ช่วย

ค.ศ.๑

ค.ศ.๒

ค.ศ.๓

รวม

๕

๒

-

๙

๒๐

๒ แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
อันดับ
วุฒิ
สาขาวิชาเอก
นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
ผู้อานวยการสถานศึกษา คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นางสุพิน พูนเกษม
ครูชานาญการพิเศษ
คศ.๓ ศษ.บ. ประวัติศาสตร์
นายโสภณ พันชะนะ
ครูชานาญการพิเศษ
คศ.๓
คบ. อุตสาหกรรมศิลป์
นางอาไพ มะลิวัน
ครูชานาญการพิเศษ
คศ.๓ ศษ.ม. บริหารการศึกษา
นางนิภาพร พืบขุนทด
ครูชานาญการพิเศษ
คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
น.ส.ภาวิดา ประภาสโนบล ครูชานาญการพิเศษ
คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
ครูชานาญการพิเศษ
คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
ครูชานาญการพิเศษ
คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นายณรงค์ ป้องปัด
ครูชานาญการพิเศษ
คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน ครู
คศ.๑
ค.บ. คอมพิวเตอร์
น.ส.ปรีชญา เรืองธนานุรักษ์ ครู
คศ.๑ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
น.ส.จุฑารัตน์ ชาติชนะ
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ปฐมวัย
นายอภิสิทธิ์ แก้วเพชร
ครูผู้ช่วย
ค.บ. คณิตศาสตร์
น.ส.สุวนันท์ นาทศรีทา
ครูผู้ช่วย
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
น.ส.กุลธิดา พิไลกุล
ครูผู้ช่วย
คบ. ภาษาไทย
น.ส.ดาหวัน เธียรประดับสุข ครูผู้ช่วย
ค.บ. คณิตศาสตร์
นายวิชัย ตรีวธุ
พนักงานราชการ
ม.๖ พลศึกษา
น.ส.นารินทร์ แซ่จิ๋ว
อัตราจ้าง
ค.บ. ปฐมวัย
น.ส.สุภาพร วงษา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ม.๖ น.ส.ณัฐกานต์ ซีกพุดซา
ครูธุรการ
ค.บ. คอมพิวเตอร์
นายโชคชัย โกสุม
พนักงานบริการ
-
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๒. สภาพทั่วไป
๒.๑ เขตบริการของโรงเรียน
เขตบริการของโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ประกอบด้วยเขตพื้นที่การปกครองจานวน ๑ ตาบล
๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะมะนาว หมู่ที่ ๒ บ้านป่ารวก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองนายอู หมู่ที่ ๖
บ้านโปร่งพัฒนา และหมู่ที่ ๘ บ้านเกาะไทรงาม
๒. ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว เป็นพื้นที่ราบ มีคลองน้าไหลผ่าน
(มีน้าไม่ตลอดปี) ซึง่ ใช้ทาเป็นน้าประปาให้บริการกับชุมชนและการเกษตรกรรม การตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างกระจัด
กระจายตามพื้นที่ทากิน
๓. การคมนาคมขนส่ง
ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านเกาะนาว มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างหมู่บ้านตัดผ่านโรงเรียน
ปัจจุบันนับว่าสะดวกและรวดเร็ว เป็นถนนสายปะโค – โคกรัง เป็นทางลาดยาง ๒ ช่องทางการจราจร
๔. เศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ภายในเขตบริการของโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับภาค
เกษตรกรรมเป็นหลักประกอบด้วย การทาไร่มันสาปะหลัง ไร่พริก และไร่อ้อย พืชเศรษฐกิจที่ทารายได้เข้าหมู่บ้าน
ได้แก่ มันสาปะหลัง อ้อย พริก เป็นต้น รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๓๐,๐๐๐ บาท
๕. การนับถือศาสนา
ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๑๐๐
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๖. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ตารางที่ ๔ แสดงจานวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
จาแนกรายชั้นและเพศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชั้นเรียน
อนุบาล ๑
อนุบาล ๒
รวมก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาที่ที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
รวมทั้งหมด

จานวน
ห้องเรียน
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๖
๑
๑
๑
๓
๑๑

จานวนนักเรียน
หญิง
3
6
9
6
12
6
11
9
17
61
8
7
13
28
98

ชาย
5
4
9
12
9
12
13
12
6
64
10
17
10
37
110

หมายเหตุ

รวม
8
10
18
18
21
18
24
21
23
125
18
24
23
65
208

ตารางที่ ๕ แสดงข้อมูลเด็กพิการ/บกพร่องการเรียนรู้ เด็กด้อยโอกาส
ระดับ
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
รวม

นักเรียนพิการ
ชาย
หญิง
รวม
๑๓
7
๒๒
9
4
1๖

นักเรียนด้อยโอกาส
ชาย
หญิง
รวม
4
3
7
61
54
115
25
22
47

22

90

11

33

79

169

หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะจานวนนักเรียนที่พิการและด้อยโอกาส ไม่รวมจานวนนักเรียนปกติ
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๒๕
๘๗
๓๐
๑๔๒
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ตารางที่ ๖ แสดงข้อมูลภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
น้าหนักต่า
กว่าเกณฑ์

ระดับ
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
รวม
ตารางที่ ๗

6
4
10

น้าหนักสูง
กว่าเกณฑ์
(เด็กอ้วน)
๒
5
2
9

น้าหนักและ
ส่วนสูงต่ากว่า
ส่วนสูงต่ากว่า
เกณฑ์
เกณฑ์
1
3
7
2
5
๕
13

รวม
3
21
13
37

แสดงข้อมูลสภาพ / ความพอเพียงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์พื้นฐาน
รายการ

อาคารเรียน (หลัง)
 ห้องเรียน (ห้อง)
อาคารประกอบ
 ห้องส้วม (ที่)
 บ้านพักครู (หลัง)
 อาคารฝึกงาน (หลัง)
 อาคารเอนกประสงค์ (หลัง)
 หอประชุม (หลัง)
 โรงอาหาร (หลัง)
ครุภัณฑ์พื้นฐาน
 โทรศัพท์ (เลขหมาย)
 คอมพิวเตอร์ (เครื่อง)

จานวน
ที่มี
๓
๑๘

จานวน
ที่ควรมี
๔
๒๒

๑๗
๑
๑
-

๑๗
๑
๑
๑
-

-๑
-

-

๑

-๑

๓๙

-

-

ขาด/เกิน
-๑
-๔

หมายเหตุ
(เกณฑ์การวิเคราะห์ความขาด)
ตั้งให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนตั้งแต่ ๖
ห้องเรียนขึ้นไป

นร.ไม่ < ๑๒๐ คน

< ๓๐๐ คน ๑ เลขหมาย เพิ่มขึ้นอีก ๑
เลขหมายในทุก ๆ ๓๐๐ คน

ตารางที่ ๘ แสดงโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
ช่วงอายุ
อายุ ๔ - ๕ ปี
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
ด้านร่างกาย
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
ด้านอารมณ์และจิตใจ
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่
สาระการเรียนรู้
ด้านสังคม
แวดล้อมเด็ก
ด้านสติปัญญา
ธรรมชาติรอบตัว
สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
ระยะเวลาเรียน
เวลาเรียน ๒ ปี
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

13
ตารางที่ ๙ แสดงโครงสร้างและอัตราเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

ป. ๑

เวลาเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา
ป. ๒
ป. ๓
ป. ๔
ป. ๕

ป. ๖

๒๐๐
๒๐๐
๔๐
๘๐
(๔๐)

๒๐๐
๒๐๐
๔๐
๘๐
(๔๐)

๒๐๐
๒๐๐
๔๐
๘๐
(๔๐)

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๑๒๐
(๔๐)

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๑๒๐
(๔๐)

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๑๒๐
(๔๐)

(๔๐)

(๔๐)

(๔๐)

(๘๐)

(๘๐)

(๘๐)

๔๐
๔๐
๔๐
๒๐๐
๘๔๐
๑๒๐
๓๐
๔๐
๔๐
๑๐

๔๐
๔๐
๔๐
๒๐๐
๘๔๐
๑๒๐
๓๐
๔๐
๔๐
๑๐

๔๐
๔๐
๔๐
๒๐๐
๘๔๐
๑๒๐
๓๐
๔๐
๔๐
๑๐

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐
๑๒๐
๓๐
๔๐
๔๐
๑๐

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐
๑๒๐
๓๐
๔๐
๔๐
๑๐

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐
๑๒๐
๓๐
๔๐
๔๐
๑๐

๔๐

๔๐ ชั่วโมง
๔๐
๔๐
๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี

๔๐

๔๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
* ประวัติศาสตร์
* ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
* หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การดาเนินชีวิตในสังคม
* เศรษฐศาสตร์
* ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. ลูกเสือ – เนตรนารี
๓. กิจกรรมชุมนุม
๔. กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์
รายวิชาเพิ่มเติม
การป้องกันการทุจริต
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๔๐
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ตารางที่ ๑๐ แสดงโครงสร้างและอัตราเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม
๐ ประวัติศาสตร์
๐ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
๐ หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม
และการดาเนินชีวิต
๐ ภูมิศาสตร์
๐ เศรษฐศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
 รายวิชาเพิ่มเติม

เวลาเรียน (หน่วยกิต/ชั่วโมง)
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่
๑
๒
๑
๒
๑
๒
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
(๔๔๐)
(๔๔๐
(๔๔๐)
(๔๔๐)
(๔๔๐)
(๔๔๐)
๑.๕ (๖๐) ๑.๕ (๖๐) ๑.๕ (๖๐) ๑.๕ (๖๐) ๑.๕ (๖๐) ๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐) ๑.๕ (๖๐) ๑.๕ (๖๐) ๑.๕ (๖๐) ๑.๕ (๖๐) ๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐) ๑.๕ (๖๐) ๑.๕ (๖๐) ๑.๕ (๖๐) ๑.๕ (๖๐) ๑.๕ (๖๐)
๒.๐ (๘๐) ๒.๐ (๘๐) ๒.๐ (๘๐) ๒.๐ (๘๐) ๒.๐ (๘๐) ๒.๐ (๘๐)
๐.๕ (๒๐) ๐.๕ (๒๐) ๐.๕ (๒๐) ๐.๕ (๒๐) ๐.๕ (๒๐) ๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐) ๑.๕ (๖๐) ๑.๕ (๖๐) ๑.๕ (๖๐) ๑.๕ (๖๐) ๑.๕ (๖๐)

งานช่าง
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
การป้องกันการทุจริต
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๒.๕
(๑๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๖๐

๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๒.๕
(๑๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๖๐

๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๒.๕
(๑๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๖๐

๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๒.๕
(๑๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๖๐

๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๒.๕
(๑๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๖๐

๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๒.๕
(๑๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๖๐

๐ กิจกรรมแนะแนว

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๐ กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/
- ชุมนุม
๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
(นอกเวลา) (นอกเวลา) (นอกเวลา) (นอกเวลา) (นอกเวลา) (นอกเวลา)
๖๐๐
๖๐๐
๖๐๐
๖๐๐
๖๐๐
๖๐๐
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

15
ตารางที่ ๑๑ แสดงแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายใน
๑. แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
๒. ห้องครัว
๓. ห้องพยาบาล
๔. สนามกีฬา
๕. โรงผลิตน้าดื่มเพื่อสุขภาพ
๖. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๗. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
๘. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
๙. ห้องดนตรี
๑๐. ห้องศิลปะ
๑๑. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
๑๒. ห้องสมุด

แหล่งเรียนรู้ภายนอก
๑. วัดโปร่งหนองนายอู
๒. วัดบ้านเกาะมะนาว
๓. เขื่อนลาคันฉู
๔. วิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จณรงค์
๕. ศาลเจ้าพ่อพระฤทธิฤาชัย
๖. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
๗. ศูนย์ผลิตบล็อกประสานในชุมชนบ้านเกาะมะนาว
๘. ศูนย์การเรียนรู้แปลงเกษตรโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
๙. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ฐานเรียนรู้
การผลิตน้าหมักชีวภาพ ต.เกาะมะนาว
๑๐. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านเกาะมะนาวตาม
โครงการเพิ่มมูลค่าพริกด้วยตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์
๑๑. วัดป่ารวก
๑๒. วัดโกรกผักหวาน

ตารางที่ ๑๒ แสดงปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.พระครูกิติชัยสุนทร เจ้าอาวาสวัดโปร่งหนองนายอู
๒.นายดารงเดช มณีธรรม
๓.นายชั้น โกสุม
๔.นายสุชาติ เอี่ยมละออง
๕.นายเฉลิม จุลนาค

ความรู้
ภูมิปัญญาด้านพระพุทธศาสนา
ภูมิปัญญาด้านช่างฝีมือ งานอาชีพ
(อิฐประสาน)
หมอดิน
การทาปุ๋ยหมักชีวภาพและน้าหมักชีวภาพ
การปลูกพืชไร่ (มันสาปะหลัง)

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
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ตารางที่ ๑๓ แสดงข้อมูลผลการระดมทรัพยากร/สรรพกาลังจากภายนอก/การให้ทุนการศึกษา
หน่วย : บาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัด/คณะ
สงฆ์
อบจ.
อบต. ทต.
รวม
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง(งบลงทุน)
 อาคารเรียน
 อาคารประกอบ
 โรงเรือน/สนามเด็กเล่น
รวม
ค่าครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์
....................................
รวม
งบดาเนินงาน (วิชาการ)
 ทัศนศึกษา
 นิทรรศการ/โครงการ
 แข่งขันกีฬา
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
 ทุนการศึกษา นร.ยากจน
 อาหารกลางวัน
- ๕๑๗,๖๖๐ - ๕๑๗,๖๖๐
 อาหารเสริม(นม)
อื่น ๆ (ระบุ)
รวมทั้งสิ้น
- ๕๑๗,๖๖๐ - ๕๑๗,๖๖๐
รายการ

องค์กร
เอกชน
-

-

รวมทั้งสิ้น
-

๕๑๗,๖๖๐
๕๑๗,๖๖๐

ตารางที่ ๑๔ แสดงสรุปรายได้ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
หมายเหตุ

รายการ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว/รายบุคคล
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน (ยากจน)
เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน
เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
งบอื่น ๆ (เงินรายได้สถานศึกษา)
รวมเงินที่ได้รับทั้งสิ้น

งบประมาณ
495,600
147,564
79,650
79,65๐
124,940
927,404

ใช้ข้อมูล ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

หมายเหตุ
-

17
ตารางที่ ๑๕ แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ ๓
ระดับการศึกษาปฐมวัย ระหว่างวันที่ 20 - 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ต้อง
ปรับปรุง

ปรับปรุง พอใช้

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดการประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ
การพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย ๘๙.๓๑
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง
 ไม่รับรอง
2
/

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
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ตารางที่ ๑๖ แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ ๓
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ระหว่างวันที่ 20 - 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.
2554
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ต้อง
ปรับปรุง

ปรับปรุง พอใช้

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย ๘๐.๐๓
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง
 ไม่รับรอง
2
/
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

ดี

ดีมาก















19

ส่วนที่ ๒
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในรอบปีที่ผ่านมา

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
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ส่วนที่ ๒
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา
๑. งานบริหารทั่วไป
ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ได้ดาเนินการจัดส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ
๔ - ๑๗ ปี เข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
ดังนี้
ตารางที่ ๑๗ แสดงจานวนประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ ๔ – ๑๗ ปี ที่เข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา)
กลุ่มอายุ
อายุ ๔ – ๕ ปี ระดับก่อนประถมศึกษา
อายุ ๖ -๑๑ ปี ระดับประถมศึกษา
อายุ ๑๒ – ๑๔ ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อายุ ๑๕ – ๑๗ ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

ประชากร
18
๑25
65
208

เข้าเรียน
18
๑25
6๕
๒08

ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ได้ดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
ปรากฏผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการจัดและบริหารการศึกษา ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ ๑๘ แสดงอัตราการเข้าเรียน และการออกกลางคัน
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

อัตราการเข้าเรียน ปี ๒๕๖๒
ปชก.
นร.
ร้อยละ
วัยเรียน ชั้นปีที่ ๑
21
21
๑๐๐
24
24
๑๐๐
-

อัตราการออกกลางคัน ปี ๒๕๖๒
นร.
นร. ออก
ร้อยละ
ทั้งหมด กลางคัน
122
75
2
2.67
-

หมายเหตุ อัตราการเรียนต่อ (จานวนที่จบ , ศึกษาต่อ , ศึกษาต่อที่อื่น , ไม่ศึกษาต่อและไม่ทราบสาเหตุ)
เมื่อจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน (ชั้น ป.๖ , ม.๓ หรือ ม.๖)
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21
๒. งานบริหารวิชาการ (ด้านคุณภาพการศึกษา)
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมี
คุณธรรม โดยพัฒนาครู ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผลการดาเนินงาน ปรากฏผลดังนี้
ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
ตารางที่ ๑๙ แสดงผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
พัฒนาการด้าน
๑.ด้านร่างกาย
๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ
๓.ด้านสังคม
๔.ด้านสติปัญญา

จานวนเด็ก
ที่ประเมิน
10
10
10
10

จานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ดี
10/๑๐๐
10/๑๐๐
10/๑๐๐
๑0/100

พอใช้
-

ปรับปรุง
-

ตารางที่ ๒๐ แสดงผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
พัฒนาการด้าน
๑.ด้านร่างกาย
๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ
๓.ด้านสังคม
๔.ด้านสติปัญญา

จานวนเด็ก
ที่ประเมิน
19
19
19
19

จานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ดี
19/๑๐๐
19/๑๐๐
19/๑๐๐
16/84.21

พอใช้
๓/๑5.78
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ปรับปรุง
-

22
๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ ๒๑ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.๑-ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
การป้องกันการทุจริต

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
การป้องกันการทุจริต

จานวน
ที่เข้า
สอบ
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

จานวน
ที่เข้า
สอบ
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑ ๑ . ๕ ๒ ๒ .๕

๓

๓ .๕

๔

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
2
2
0
0
0
0
0
0

0
4
1
0
0
0
0
0
3

3
3
2
4
3
1
0
2
2

3
1
1
1
1
1
0
2
1

2
1
3
6
3
8
8
7
7

2
3
4
5
4
2
4
2
3

9
8
9
6
11
10
10
9
6

0

0

0

0

0

4

6

12

จานวน นร.ที่ ร้อยละ
ได้ระดับ ๓ นร.ทีไ่ ด้
ขึ้นไป
ระดับ ๓
ขึ้นไป
13
59.09
12
54.55
16
72.73
17
77.27
18
81.82
20
90.91
22
100.00
18
81.82
16
72.73

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

22

100.00
ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

64.71

๐

๑ ๑ .๕ ๒ ๒ .๕

๓

๓ .๕

๔

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
2

1
2
1
2
0
0
0
0
0

3
3
1
2
4
0
3
5
4

0
4
5
3
3
2
4
3
3

5
2
2
3
2
6
3
2
3

2
2
3
3
3
4
1
3
3

6
4
5
4
5
5
6
4
2

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป
13
8
10
10
10
15
10
9
8

0

0

0

4

2

3

3

5

11
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76.47
47.06
58.82
58.82
58.82
88.24
58.82
52.94
47.06
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
การป้องกันการทุจริต

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
การป้องกันการทุจริต

จานวน
ที่เข้า
สอบ
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

จานวน
ที่เข้า
สอบ
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕

๓

๓.๕

๔

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
3
0
0
0
0
0
0
0

2
1
3
2
0
0
0
0
0

3
1
2
2
2
0
1
1
3

2
2
2
2
3
0
3
3
5

3
1
4
6
6
2
5
6
6

5
5
4
5
6
5
5
7
5

7
10
8
6
6
16
9
6
4

0

0

0

1

1

4

7

10

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

จานวน ร้อยละ
นร.ที่ได้ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป
15
65.22
16
69.57
16
69.57
17
73.91
18
78.26
23
100.00
19
82.61
19
82.61
15
65.22
21

91.30
ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป
57.89
42.11
26.32
42.11
78.95
78.95
36.84
57.89
52.63
89.47

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

๐ 2
๐ 5
๐ 6
๐ 10
๐ 2
๐ 2
๐ 2
๐ 4
๐ 2

0
4
2
0
0
0
1
1
0

3
0
4
0
0
0
2
0
4

3
2
2
1
2
2
7
3
3

3
2
2
0
5
10
6
3
2

2
1
2
1
6
3
1
7
1

6
5
1
7
4
2
0
1
7

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป
11
8
5
8
15
15
7
11
10

1

0

0

1

12

3

2

17

๐

๐

๑
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24
จานวน
ที่เข้า
สอบ
ภาษาไทย
๒๑
คณิตศาสตร์
๒๑
วิทยาศาสตร์
๒๑
สังคมศึกษา ฯ
๒๑
ประวัติศาสตร์
๒๑
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๑
ศิลปะ
๒๑
การงานอาชีพฯ
๒๑
ภาษาต่างประเทศ
๒๑
รายวิชาเพิ่มเติม
การป้องกันการทุจริต
๒๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เข้า
สอบ
ภาษาไทย
21
คณิตศาสตร์
21
วิทยาศาสตร์
21
สังคมศึกษา ฯ
21
ประวัติศาสตร์
21
สุขศึกษาและพลศึกษา 21
ศิลปะ
21
การงานอาชีพฯ
21
ภาษาต่างประเทศ
21
รายวิชาเพิ่มเติม
การป้องกันการทุจริต
21

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

0 0
0 8
0 4
0 13
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0

0
6
2
0
0
0
0
5
4

6
4
3
0
1
0
1
3
3

1
2
2
0
5
5
2
4
3

3
0
4
2
6
15
15
3
5

7
0
4
1
3
1
2
2
4

4
1
2
5
6
0
1
3
2

0

0

0

2

17

2

0

0

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

0 0
0 2
0 7
0 10
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0
3
4
2
0
0
0
1
0

1
5
1
3
0
0
7
0
5

4
3
7
2
1
0
7
2
6

3
7
1
2
10
5
6
4
7

8
0
1
2
6
13
1
5
2

5
1
0
0
4
3
0
9
1

0

0

0

0

12

7

2

0
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จานวน
ร้อยละ
นร.ที่ได้
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ระดับ ๓ ขึ้น
ขึ้นไป
ไป
14
66.67
1
4.76
10
47.62
8
38.10
15
71.43
16
76.19
18
85.71
8
38.10
11
52.38
19

90.47

จานวน
ร้อยละ
นร.ที่ได้
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ระดับ ๓ ขึ้น
ขึ้นไป
ไป
16
76.19
8
38.10
2
9.52
4
19.05
20
95.24
21
100.00
7
33.33
18
85.71
20
47.62
21

100.00

25
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ระดับ 3 ขึ้นไป
จานวนที่เข้าสอบ
ภาคเรียนที่ ๑ ร้อยละ ภาคเรียนที่ ๒ ร้อยละ
22
14
63.64
12
54.55
22
2
9.09
4
18.18
22
4
18.18
1
4.54
22
4
18.18
8
36.36
22
11
50.00
14
63.64
22
0
0.00
1
4.54
22
14
63.64
0
0.00
22
12
54.55
16
72.72
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ระดับ 3 ขึ้นไป
จานวนที่เข้าสอบ
ภาคเรียนที่ ๑ ร้อยละ ภาคเรียนที่ ๒ ร้อยละ
23
10
43.48
13
56.52
23
1
4.35
3
13.04
23
10
43.48
9
39.13
23
6
26.09
12
52.17
23
16
69.57
17
73.91
23
7
30.43
14
60.86
23
20
86.96
3
13.04
23
9
39.13
11
47.82
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ระดับ 3 ขึ้นไป
จานวนที่เข้าสอบ
ภาคเรียนที่ ๑ ร้อยละ ภาคเรียนที่ ๒ ร้อยละ
22
15
68.18
15
68.18
22
2
9.09
5
22.72
22
16
72.73
11
50.00
22
16
72.73
14
63.63
22
21
95.45
15
68.18
22
11
50.00
8
36.36
22
22
100.00
7
31.81
22
14
63.64
12
54.54
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26
๒.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (NT, O-NET)
ตารางที่ ๒๒ แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (NT) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
สาระวิชา

จานวน
คน

คะแนน
เฉลี่ย

ด้านภาษาไทย
ด้านคณิตศาสตร์

23
23

44.08
51.44

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
13.04
20.06

จานวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ

เฉลี่ย
ร้อยละ

ปรับปรุง พอใช้

44.08
51.44

16.66 61.11 16.66
11.11 33.33 38.88

ดี

ดีเยี่ยม
5.55
16.66

ตารางที่ ๒๓ แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระวิชา

จานวน คะแนน
คน
เฉลี่ย

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ

21
21
21
21

35.77
31.00
27.73
25.50

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
7.52
12.54
9.23
6.20

เฉลี่ย จานวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ
ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้
ดี
35.77
31.00
27.73
25.50

4.46
14.28
23.80
14.28

90.47
76.19
61.90
61.90

4.46
9.52
14.28
23.80

ตารางที่ ๒๔ แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สาระวิชา

จานวน คะแนน
คน
เฉลี่ย

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ

22
22
22
22

48.33
26.67
26.94
25.33

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
12.27
8.22
6.29
6.50

เฉลี่ย
ร้อยละ

จานวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

4.54
36.36
18.18

36.36
68.18
68.18
72.72

63.63
27.27
9.09
9.09

48.33
26.67
26.94
25.33

จานวนเด็กพิเศษ

ป.๒
ป.๔
ป.๕
ม.๑
ม.๒

จานวน นร.ขาดสอบ

ชั้น

จานวน นร.ทั้งหมด

ตารางที่ ๒๕ แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (LAS)
กลุ่มสาระการเรียนรู้

17
19
21
22
23

-

3
3
4
2
6

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คะแนน
คะแนน
คะแนน
ร้
อ
ยละ
ร้
อ
ยละ
ร้อยละ
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย

คะแนน
เฉลี่ย

ร้อยละ

66.06
50.47
38.14
31.34
39.22

59.53
28.66
21.71
21.36
22.50

59.53
28.66
21.71
21.36
22.50

66.06
50.47
38.14
31.34
39.22

48.00
33.39
27.76
20.41
23.76

48.00
33.39
27.76
20.41
23.76

64.71
38.50
41.86
32.75
30.26

64.71
38.50
41.86
32.75
30.26

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

27
ตารางที่ ๒๖ แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวม/เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นร.
ทั้งหมด
22
17
23
19
21
21
22
23
22
190

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
(๓)
(๒)
(๑)
(๐)
11
11
17
19
4
18
1
21
8
13
10
12
15
8
10
12
67.89
32.10
-

ตารางที่ ๒๗ แสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวม/เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นร.
ทั้งหมด
22
17
23
19
21
21
22
23
22
190

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
(๓)
(๒)
(๑)
(๐)
9
7
6
8
6
3
10
7
6
4
13
2
5
14
2
2
17
2
1
19
2
9
14
8
14
29.47
58.42
12.10
-

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

28
ตารางที่ ๒๘ แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นร.
ทั้งหมด
22
17
23
19
21
21
22
23
22
190

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
22
17
23
19
21
21
22
23
22
190
100.00

๒.๘ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ด้าน
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน
๑. ด้านความสามารถในการสื่อสาร
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม/เฉลี่ยร้อยละ

จานวนนักเรียน
(คน)
22
17
23
19
21
21
22
23
22
190

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (๓)
11
17
19
18
21
8
10
15
10
67.89

ดี (๒)
11
4
1
13
12
8
12
32.10

ผ่าน (๑)
-

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

ไม่ผ่าน (๐)
-

29
๒. ด้านความสามารถในการคิด
จานวนนักเรียน
ชั้น
(คน)
ดีเยี่ยม (๓)
22
ป.๑
9
17
ป.๒
8
23
ป.๓
10
19
ป.๔
4
21
ป.๕
5
21
ป.๖
2
22
ม.๑
1
23
ม.๒
9
22
ม.๓
8
รวม/เฉลี่ยร้อยละ
190
29.47

ระดับคุณภาพ
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
7
6
6
3
7
6
13
2
14
2
17
2
19
2
14
14
58.42
12.10

๓. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
จานวนนักเรียน
ชั้น
(คน)
ดีเยี่ยม (๓)
22
ป.๑
9
17
ป.๒
8
23
ป.๓
10
19
ป.๔
4
21
ป.๕
5
21
ป.๖
2
22
ม.๑
1
23
ม.๒
9
22
ม.๓
8
รวม/เฉลี่ยร้อยละ
190
29.47

ระดับคุณภาพ
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
7
6
6
3
7
6
13
2
14
2
17
2
19
2
14
14
58.42
12.10

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

ไม่ผ่าน (๐)
-

ไม่ผ่าน (๐)
-

30
๔. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
จานวนนักเรียน
ชั้น
(คน)
ดีเยี่ยม (๓)
22
ป.๑
9
17
ป.๒
8
23
ป.๓
10
19
ป.๔
4
21
ป.๕
5
21
ป.๖
2
22
ม.๑
1
23
ม.๒
9
22
ม.๓
8
รวม/เฉลี่ยร้อยละ
190
29.47

ระดับคุณภาพ
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
7
6
6
3
7
6
13
2
14
2
17
2
19
2
14
14
58.42
12.10

ไม่ผ่าน (๐)
-

๕. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม/เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นักเรียน (คน)

ดีเยี่ยม (๓)

22
17
23
19
21
21
22
23
22
190

9
4
6
1
3
9
9
7
25.26

ระดับคุณภาพ
ดี
ผ่าน
(๒)
(๑)
9
4
5
8
13
4
1
7
7
9
9
3
22
3
11
5
9
27.36
40.52

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

ไม่ผ่าน
(๐)
-

31
๓. งานบริหารบุคคล
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามความต้องการและความจาเป็น ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมจัดสวัสดิการ ตลอดจนสร้างขวัญกาลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยสรุปดังนี้
ตารางที่ ๒๑ แสดงจานวนครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ปี ๒๕๖๒
ที่
๑
๒
๓
๔

จานวน
(คน)

การพัฒนา
ศึกษาต่อและจบการศึกษาระดับปริญญาโท
ศึกษาต่อและจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
วิทยาฐานะ ค.ศ.๓
ผ่านการอบรม หลักสูตร/เนื้อหา

หมายเหตุ

๙
๑๐
๑๕

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
๑๔
15
16

นายโสภณ พันชะนะ
๕9
นางสุพิน พูนเกษม
๕9
นางอาไพ มะลิวัน
๕๖
นางนิภาพร พืบขุนทด
๔๖
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
๔๑
น.ส.ภาวิดา ประภาสโนบล ๔๑
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
๔๑
นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
39
นายณรงค์ ป้องปัด
๓๙
น.ส.ปรีชญา เรืองธนานุรักษ์ ๒๗
น.ส.จุฑารัตน์ ชาติชนะ
2๙
นายอภิสิทธิ์ แก้วเพชร
27
น.ส.สุวนันท์ นาทศรีทา
๒๖
น.ส.กุลธิดา พิไลกุล
๒๖
น.ส.ดาหวัน เธียรประดับสุข ๒๖
นายวิชัย ตรีวธุ
51
จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด

อายุราชการ

ตารางแสดงรายละเอียดการพัฒนาตนเองของบุคลากรแต่ละคน
ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

๑๖
30
๓๓
๑๓
๕
๑๗
๑๖
๑๒
๙
๓

ครู คศ.๓ คบ. อุตสาหกรรมศิลป์
ครู คศ.๓ ศษ.บ. ประวัติศาสตร์
ครู คศ.๓ ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ครู คศ.๓ ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ครู คศ.๑ คบ.
คอมพิวเตอร์
ครู คศ.๓ ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ครู คศ.๓ ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ครู คศ.๓ ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ครู คศ.3 ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ครู คศ.๑ ศษ.ม.
หลักสูตรฯ
ครูผู้ช่วย คบ.
ปฐมวัย
ครูผู้ช่วย คบ.
คณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย คบ.
วิทยาศาสตร์ฯ
ครูผู้ช่วย คบ.
ภาษาไทย
ครูผู้ช่วย คบ.
คณิตศาสตร์
พนักงานฯ คบ.
พลศึกษา
คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕

1
1
0/11
0/5
0/5
-

๑3
3

วุฒิ

วิชา เอก

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

สอนวิชา/
ชั้น
ป.๔-ม.๓
ป.๑
ป.๑–ม.๓
ม.๑–ม.๓
ป.๑–ม.๓
ป.๓
ป.๑-ม.๓
ป.๒
ป.๓–ม.๓
ป.๔–ป.๖
ปฐมวัย
ป.๔-ป.๖
ป.๔,ม.๑–ม.๓

ป.๔-ป.๖
ม.๑–ม.๓
ป.๔-ม.๓

จานวนครั้ง
ที่ได้รับการ
พัฒนา/ปี

๑1
๑1
12
13
13
13
31
32
15
12
14
13
13
13
13
11

32

๔. งานบริหารงบประมาณ (การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา/การบริหารงบประมาณ)
๔.๑ โรงเรียนได้ดาเนินการบริหารงานการเงิน การบัญชี อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
โปร่งใสตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ
๔.๒.บริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โปร่งใสตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ
๔.๓ จัดหางบประมาณโดยการระดมทรัพยากร/สรรพกาลังจากทุกส่วนมาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

33

ส่วนที่ ๓
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

34

ส่วนที่ ๓
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

เป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
เนื้อหา
หลักสูตร
สถานศึกษา
การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้
กระบวนการ
เรียนรู้
การส่งเสริมการ
เรียนรู้
การวัดและ
ประเมินผล
การพัฒนา
บุคลากร
การบริหารจัดการ
ผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปี

แนวคิด/หลักการ
- บทบาทหน้าที่และแนว
ทางการมีส่วนร่วม
บุคลากรของ
สถานศึกษา
ผู้เรียน
บิดา มารดา
ผู้ปกครอง และชุมชน
- การใช้ผลการประเมิน
คุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอก
- การใช้งบประมาณและ
ทรัพยากร
- การใช้แหล่งวิทยาการ
ภายนอก

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ
“รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และ กระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ซึ่งเป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว มาเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา มุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอ
ภาค ทางการศึกษาสาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้ งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ทั้งการศึกษา การมีงานทาการสร้างงาน
ภายใต้ บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้
วิสัยทัศน์ ที่ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑”
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
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6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระดับอนุบาล
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สาคัญด้านต่างๆ เช่น
ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจา ทักษะการควบคุม ทักษะการควบคุมอารมณ์ทักษะการรู้จักและประเมิน
ตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุ่งคานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ (Active Learning) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือสถานการณ์
จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
8. จัดให้มีโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และ
การมีงานทา เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
จากประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้คานึงถึงปัญหาหนึ่งที่หลายต่อ
หลายคนมีความห่วงใยยิ่งอยู่ในขณะนี้ คือ ปัญหาเด็กไทยไม่รักการอ่าน ซึ่งอาจจะดูว่าเป็นปัญหาเล็ก ๆ แต่จริงแล้ว
ไม่ใช่ปัญหาเล็กอย่างที่คิด เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องประสานความร่วมมือ ช่วยกันแก้ไขอย่างจริงจังและ
จริงใจเพราะการอ่านถือเป็นหัวใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีความสาคัญยิ่งต่อการนาพาชีวิตไปสู่
ความสาเร็จ ดังนั้น เด็กทุกเพศทุกวัยต้องได้รับการฝึกฝนและปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านการอ่านเป็นทักษะสาคัญที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หากเด็กรักการอ่านสามารถอ่านได้อย่างแตกฉาน ก็จะเป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้ในชั้นเรียนและสร้างนิสัยถาวรให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพราะความสามารถในการอ่านจะมี
ความสัมพันธ์กับความสาเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน และนาไปสู่การขยายความรู้ตลอดชีวิตดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จึงได้กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางใน
การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
วิสัยทัศน์
ปีทองของการอ่าน
กลยุทธ์
1. การศึกษาส่งผลต่อความมั่นคง: สร้างเสริมพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่าน
2. สร้างความสามารถในการแข่งขัน: นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์: เป็นแบบอย่างการอ่านที่ดี
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม: สร้างวัฒนธรรมการอ่าน
5. สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการอ่าน
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ: อานวยความสะดวกในการเข้าถึง
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเสริมสร้างพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่านของคนไทยในทุกช่วงวัย
2. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถเป็นเลิศด้านการอ่าน สร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี “อ่านให้เห็น อ่านให้ฟัง”
4. สร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดการอ่านได้สม่าเสมอ
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการอ่าน
6. สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ชุมชน องค์กรเอกชน
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เป้าประสงค์
1. นักเรียนมีความรักในการอ่าน ทาให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตรับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการอ่าน และอื่น ๆ เมื่อได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
4. นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. สถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ ติดตาม
ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ
เป้าหมาย
“คุณภาพผู้เรียน คือ เป้าหมายสูงสุด”
1. นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย มีพัฒนาการด้านการอ่านเหมาะสมตามวัยอ่านร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านผ่านตัวชี้วัดจานวนหนังสือที่นักเรียนอ่านต่อปีและตัวชี้วัดเวลาที่นักเรียน
อ่านหนังสือนอกเวลาเรียนต่อวันร้อยละ 80 ขึ้นไป
3. โรงเรียนมีผลการอ่านออก เขียนได้จากระบบติดตามและประเมินผลงานดาเนินงานตามนโยบายโครงการ และ
กิจกรรมของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (e-MES) ตั้งแต่ระดับพอใช้ถึงระดับดีมากร้อยละ 80 ขึน้
ไป
4. โรงเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือ ร้อยละ
80 ขึ้นไป
5. โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านภาษา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 หรือ ร้อยละ
60 ขึ้นไป
6. โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ5 หรือ ร้อยละ60 ขึ้นไป
7. โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 หรือ ร้อยละ 55 ขึ้นไป
จุดเน้น
1. เด็กปฐมวัยรักการอ่านเป็นนิจ คิดมีเหตุผล
2. ผู้เรียนทุกคนอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-NET
4. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้: English with Smile
5. พัฒนารูปแบบและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่
6. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี ICT ระบบ DLIT DLTV เพื่อการเรียนรู้คู่คุณธรรมและสร้างนวัตกรรม
7. โครงการตามพระราชดาริ
8. ส่งเสริมชมรมวิชาการและเครือข่ายโรงเรียน
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9. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองเด็ก
10. การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
11. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและเสริมสร้างเครือข่ายด้วย (PLC)
12. ผู้เรียนรักการทางานและมีทักษะอาชีพ
13. การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลและโรงเรียนขนาดเล็ก
14. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
15. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี
ผลผลิต
1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3. ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5. เด็กด้อยโอกาสและเด็กขาดโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ประจาปี ๒๕๖๓
นโยบาย
จากประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ได้คานึงถึงปัญหาหนึ่งที่หลายต่อหลายคนมีความห่วงใยยิ่งอยู่
ในขณะนี้ คือ ปัญหาเด็กไทยไม่รักการอ่าน ซึ่งอาจจะดูว่าเป็นปัญหาเล็ก ๆ แต่จริงแล้วไม่ใช่ปัญหาเล็กอย่างที่คิด เป็น
ปัญหาที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องประสานความร่วมมือ ช่วยกันแก้ไขอย่างจริงจังและจริงใจเพราะการอ่านถือเป็น
หัวใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีความสาคัญยิ่งต่อการนาพาชีวิตไปสู่ความสาเร็จ ดังนั้น เด็กทุกเพศทุก
วัยต้องได้รับการฝึกฝนและปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านการอ่านเป็นทักษะสาคัญที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หากเด็กรักการอ่านสามารถอ่านได้อย่างแตกฉาน ก็จะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในชั้นเรียนและสร้างนิสัย
ถาวรให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพราะความสามารถในการอ่านจะมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และนาไปสู่การขยายความรู้ตลอดชีวิตดังนั้น โรงเรียนบ้นเกาะมะนาว จึงได้กาหนดนโยบาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางในการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
วิสัยทัศน์
พัฒนาทักษะภาษาไทย สู่การอนุรักษ์ความเป็นไทยอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. การศึกษาส่งผลต่อความมั่นคง : สร้างเสริมพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่าน
2. สร้างความสามารถในการแข่งขัน : นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : เป็นแบบอย่างการอ่านที่ดี
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : สร้างวัฒนธรรมการอ่าน
5. สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการอ่าน
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ : อานวยความสะดวกในการเข้าถึง
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเสริมสร้างพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในทุกชั้นเรียน
2. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านการอ่าน
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี
4. สร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดการอ่านได้สม่าเสมอ
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการอ่าน
6. สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ชุมชน องค์กรเอกชน
เป้าประสงค์
1. นักเรียนมีความรักในการอ่าน ทาให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตรับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการอ่าน และอื่น ๆ เมื่อได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
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นาไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
4. นักเรียนด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. สถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ
เป้าหมาย
“คุณภาพผู้เรียน คือ เป้าหมายสูงสุด”
1. นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย มีพัฒนาการด้านการอ่านเหมาะสมตามวัยอ่านร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน นักเรียนอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนต่อวันร้อยละ 80 ขึ้นไป
3. โรงเรียนมีผลการอ่านออก เขียนได้จากระบบติดตามและประเมินผลงานดาเนินงานตามนโยบายโครงการ
และกิจกรรมของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (e-MES) ตั้งแต่ระดับพอใช้ถึงระดับดีมากร้อยละ 70
ขึ้นไป
4. โรงเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5. โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านภาษา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 หรือ
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
6. โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชา
ภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือ ร้อยละ 60 ขึ้นไป
7. โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือ ร้อยละ 55 ขึ้นไป
อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ยิ้มง่ายไหว้สวย ด้วยจิตอาสา
เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ ภูมิทัศน์น่าอยู่ เรียนรู้คู่เทคโนโลยี
จุดเน้น
1. เด็กปฐมวัยรักการอ่านเป็นนิจ คิดมีเหตุผล
2. ผู้เรียนทุกคนอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-NET
4. พัฒนารูปแบบและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่
5. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี ICT ระบบ DLIT DLTV เพื่อการเรียนรู้คู่คุณธรรมและสร้างนวัตกรรม
6. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองเด็ก
7. การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
8. ผู้เรียนรักการทางานและมีทักษะอาชีพ
9. การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลและโรงเรียนขนาดเล็ก
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10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
11. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี
ผลผลิต
1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3. ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5. เด็กด้อยโอกาสและเด็กขาดโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

PDCA Model
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ส่วนที่ ๔
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
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ส่วนที่ ๔
รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว/รายบุคคล งบประมาณ 495,600 บาท
- บริหารงานวิชาการ 70% จานวน ๑7 โครงการ งบประมาณ 346,920
 
๑ ค่าสาธารณูปโภค
49,560
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
30,000
 3 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมอนเตสซอรี่
๕,000
 4 โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐาน
๕,000
 การศึกษา
5 โครงการหนูน้อยรักการอ่าน
๕,000
 
6 โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพื่อการ
๗๒,๐๐๐
พัฒนาโรงเรียน
7 โครงการพัฒนางานวิชาการ
90,000
 
 
8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
10,000

9 โครงการมาตรการป้องกันและแนวทางจัดการเรียน
2๕,๐๐๐
การสอนในที่ตั้งของโรงเรียน ( ON-SITE )
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ( COVID-19 )
10 โครงการอ่านออกเขียนได้ 100%
5,000
 
11 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับนักเรียน
5,000
 
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
12 โครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี
10,000
 
13 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยี
17,360
 
สารสนเทศและการสื่อสาร
 
14 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
5,000
 
๑๕ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
3,000
 
๑๖ โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน
5,000
 
๑๗ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
5,000

มัธยม

ประถม

ปฐมวัย

ที่

รายจ่าย ที่ใช้จากงบ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว และเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๙๕๘,๙๐๘.๔๐ บาท
แผนงาน / โครงการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ เมษายน ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
รายการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
บาท
 นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
น.ส.ปรีชญา เรืองธนานุรักษ์
- น.ส.จุฑารัตน์ ชาติชนะ
- น.ส.จุฑารัตน์ ชาติชนะ
น.ส.นารินทร์ แซ่จิ๋ว
-

น.ส.จุฑารัตน์ ชาติชนะ
นายโสภณ พันชะนะ

 นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
 นายอภิสทิ ธิ์ แก้วเพชร
 นางอาไพ มะลิวัน

 นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
น.ส.ปรีชญา เรืองธนานุรักษ์

 น.ส.ภาวิดา ประภาสโนบล
นางนิภาพร พืบขุนทด






นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
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มัธยม

1
2
3
4
5
6
7

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ประถม

ที่

ปฐมวัย

รายการ

- บริหารงานทั่วไป ๓๐% จานวน 11 โครงการ งบประมาณ 148,680 บาท
 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5,000
 
โครงการอนามัยโรงเรียน
5,000
 
โครงการวันสาคัญ
20,000
 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
10,000
 
โครงการพัฒนาศักยภาพทางกายและกีฬา
50,000
 
โครงการส่งเสริมการผลิตน้าดื่มเพื่อสุขภาพ
10,000
 
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
30,000









งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

8 โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ

5,000





นางอาไพ มะลิวัน
น.ส.สุวนันท์ นาทศรีทา
นางสุพิน พูนเกษม
นายโสภณ พันชะนะ
นายวิชัย ตรีวธุ
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
นายวิชัย ตรีวธุ
 น.ส.ดาหวัน เธียรประดับสุข

9 โครงการสัมพันธ์ชุมชนเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียน
คุณภาพ
10 โครงการพัฒนางานสารบรรณ

1,000





 นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์





 นายณรงค์ ป้องปัด
น.ส.ณัฐกานต์ ซีกพุดซา
 
11 โครงการอาหารกลางวัน
5,000
น.ส.จุฑารัตน์ ชาติชนะ
๒. งบประมาณตามโครงการอาหารกลางวัน (งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะมะนาว)
 
๑ โครงการอาหารกลางวัน
572,000
น.ส.จุฑารัตน์ ชาติชนะ
๓. งบประมาณตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
   นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
๑ เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน
๑๔๗,๕๖๔
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
น.ส.ปรีชญา เรืองธนานุรักษ์
น.ส.ดาหวัน เธียรประดับสุข
   น.ส.ปรีชญา เรืองธนานุรักษ์
๒ เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
๗๙,๖๕๐
   น.ส.ดาหวัน เธียรประดับสุข
๓ เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน
๗๙,๖๕๐
  
๔ เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๑๒๔,๙๔๐
   นางอาไพ มะลิวัน
- จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ (การจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่กระจายระบาด
๖๒,๔๗๐
นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )
   นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
- จัดกิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ- เนตรนารี
๒๕,๐๐๐
   น.ส.ปรีชญา เรืองธนานุรักษ์
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
๔๒,๔๗๐
7,680

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

46

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ประจาปี ๒๕๖3
ที่

งาน / โครงการ

๑
๒
๓

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมอนเตสซอรี่
โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐาน
การศึกษา
โครงการหนูน้อยรักการอ่าน
โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพื่อ
การพัฒนาโรงเรียน
โครงการพัฒนางานวิชาการ
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
โครงการมาตรการป้องกันและแนวทางจัดการ
เรียนการสอนในที่ตั้งของโรงเรียน ( ON-SITE )
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )
โครงการอ่านออกเขียนได้ 100%
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการอนามัยโรงเรียน
โครงการวันสาคัญ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาศักยภาพทางกายและกีฬา
โครงการส่งเสริมการผลิตน้าดื่มเพื่อสุขภาพ
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ

๔
๕
๖
๗
๘

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

สอดคล้องมาตรฐาน
ปฐมวัย
ขั้นพื้นฐาน
๑,๓
๑,๓
๒
-

กลยุทธ์
๓,๕
๓,๕
๓

๑
๓

-

๑
๖

๒,๓
๑,๓
๒,๓

๒,๓
๑,๓
๒,๓

6
2
5

๑
๑,๒,๓

๑
๑,๒,๓

๑
๔

๑,๒
๑,๒

๑,๒
๑,๒

๕
๒

๑,๓
๑,๓
๑,๒
๒
๑,๒

๑,๓
๑,๓
๑,๒
๒
๑,๒

๑,๓
๑,๓
๑,๓
๑,๒
๒
๒

๑,๓
๑,๓
๑,๓
๑,๒
๒
๒

๓
๓
๔
6
3
3
5
5
2
5
5
6
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ที่

งาน / โครงการ

๒๑ โครงการสัมพันธ์ชุมชนเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียน
คุณภาพ
22 โครงการพัฒนางานสารบรรณ
23 โครงการอาหารกลางวัน
24 โครงกสารเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

สอดคล้องมาตรฐาน
ปฐมวัย
ขั้นพื้นฐาน
๒
๒

กลยุทธ์
6

๒

๒

6

๑,๒
๑,๒

๑,๒
๑,๒

4
4

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
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รายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่สนับสนุนงานวิชาการ จานวน ๑๖ โครงการ

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
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งาน/โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
แผนงาน
บริหารวิชาการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์
ข้อที่ ๓,๕
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ ,๓
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
ระยะเวลาดาเนินงาน
1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 กาหนดให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ภารกิจหลักของครู คือการดาเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีพัฒนาการทุกด้าน เต็มตาม
วัย และเต็มศักยภาพการพัฒนาการเรียนการสอน จะช่วยให้พัฒนาครู ให้มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนให้
เป็นคนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภ าพบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สภาพ ปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์เพื่อสนอง
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อีกทั้งหมดการปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เป็นการเตรียมเด็กให้มีความพร้อมพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขในชีวิต
เติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวเห็นความสาคัญในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
จึงดาเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัยต่อในปี ๒๕๖3
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ มีจินตนาการ
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๒.๒เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจ ใฝ่รู้ รักการอ่าน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและ
สนุกกับการเรียนรู้
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทากิจกรรมตามขั้นตอน และทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ชื่นชม
ในผลงานของตนเอง และเพื่อน
๒.๔ เพื่อให้นักเรียนรู้เรื่องตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง ธรรมชาติ และสิ่งต่างๆรอบตัว
๒.๕ เพื่อส่งเสริมให้ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม มีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย
๒.๖ เพื่อให้ครูมีความสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒.๗ เพื่อให้ครูสามารถประเมินพัฒนาการของผู้เรียนครบทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัยและ
สอดคล้องกับสภาพจริงของการเรียน
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๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
บุคคลและสถานที่แวดล้อม ธรรมชาติรอบตัวและสิ่งต่างๆรอบตัว
๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ เห็นคุณค่าของตนเอง มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง
๓.๒.๒ ครูมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อจัดการเรียนการสอน
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
๑. ประชุมเสนอโครงการเพื่อกาหนดเวลา และ
ระยะการทางาน
๒. จัดทาแผนงบประมาณ และดาเนินการตามแผน
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. ขออนุมัติดาเนินโครงการพร้อมแนบรายละเอียด
โครงการ ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
และเจ้าหน้าที่การเงิน
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุเนินการจัดซื้อวัสดุ
๔. ครูนาวัสดุมาใช้ในกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เล่าเรื่องจากประสบการณ์
กิจกรรมที่ 2 จัดมุมหนังสือในห้องเรียน
กิจกรรมที่ 3 จัดทาหนังสือเล่มเล็ก
กิจกรรมที่ 4 จัดมุมแสดงผลงานนักเรียน
กิจกรรมที่ 5 ทัศนศึกษาในบริเวณโรงเรียน ชุมชน
กิจกรรมที่ 6 นักเรียนเข้าห้องสมุด
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเล่านิทานจากภาพ และ
หนังสือส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมที่ 8 ครูผู้สอนเข้าอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่ 9 จัดมุมประสบการณ์ ในห้องเรียน
กิจกรรมที่ 10 วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
กิจกรรมที่ 11 นิเทศติดตามผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. ๒๕๖3

คณะครูโรงเรียน
บ้านเกาะมะนาว
พ.ค.25๖3- มี.ค.25๖4 นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
ตลอดปีการศึกษา
นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว
พฤษภาคม ๒๕๖3

นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ

พฤษภาคม ๒๕๖3
พฤษภาคม ๒๕๖3

ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว

พ.ค. ๖3 – มี.ค. ๖4
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กิจกรรม
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑.นิเทศ/กากับติดตาม ควบคุมดูแลตรวจสอบ
ประเมินผลการทางาน , จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องเรียบร้อย
๒. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรต่างๆ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑.ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการ
ประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนาปัญหา
และข้อเสนอแนะไปพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว

มี.ค. ๒๕๖4

มี.ค. ๒๕๖4

คณะครู/คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ 3๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมตามโครงการ ๑๑ กิจกรรม
2 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
รวม
๖. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ตาม
สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง บุคคลและสถานที่แวดล้อม
ธรรมชาติรอบตัวและสิ่งต่างๆ
รอบตัว
๒. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเองมี
ความมั่นใจ และกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม

เงิน
งบประมาณ
๓๐,๐๐๐
-

เงินนอก
งบประมาณ
-

รวม
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

วิธีการประเมิน
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์
- ประเมินพัฒนาการนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบประเมินพัฒนาการนักเรียน

- การสังเกต
- การสัมภาษณ์

- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
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นักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ สติปัญญา เต็มตาม
ศักยภาพของบุคคล ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้พัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัยได้รับการต่อยอด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ ตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในระดับปฐมวัย ของสถานศึกษา
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งาน/โครงการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนมอนเตสเซอรี่
แผนงาน
บริหารวิชาการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์
ข้อที่ ๓,๕
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ ,๓
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
ระยะเวลาดาเนินงาน
1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
1. หลักการและเหตุผล
เด็กอายุ 3-7 ปี เป็นวัยที่ร่างกายและสมองของเด็กกาลังเจริญเติบโต เด็กวัยนี้ต้องการความรัก ความ
เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
เด็กวัยนี้มีโอกาสเรียนรู้จากการใช้ประสารทสัมผัสทั้งห้า ได้สารวจ เล่น ทดลอง ค้นคว้าด้วยตนเองได้มีโอกาส
คิดแก้ปัญหา เลือกตัดสินใจ ภาษาสื่อสารความหมาย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
สื่ อเป็ น สิ่ งที่จ ะช่ว ยให้ เด็ ก ได้ รั บ ประสบการณ์ตรงที่เป็ นรู ปธรรมมากที่ สุ ด สื่ อจะช่ว ยทาให้ สิ่ ง ที่ เ ป็ น
นามธรรมที่เด็กเข้าใจยากมาสู่รูปธรรมที่เด็กเข้าใจง่าย สื่อจึงช่วยให้เด็กเรียนรู้ง่าย รวดเร็ว เพลิดเพลิน และจา
สิ่งที่เรียนรู้ได้แม่นยายิ่งขึ้น ดังนั้นสื่ อจึงมีความสาคัญและจาเป็นสาหรับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก จึงได้จัดทา
โครงการนี้ขึ้นต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
๒.๑. เพื่อเป็นศูนย์รวมความสนใจของนักเรียนและทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น
๒.๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
๓.๑.๒ ครูและนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอน
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
.
๓.๒.๑ นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
๓.๒.๒ โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
๑. ประชุมเสนอโครงการเพื่อกาหนดเวลา และ
ระยะการทางาน
๒. จัดทาแผนงบประมาณ และดาเนินการตามแผน

ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. ๒๕๖3

ผู้รับผิดชอบ

คณะครูโรงเรียน
บ้านเกาะมะนาว
พ.ค.25๖3-มี.ค. 25๖4 นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
ตลอดปีการศึกษา
นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว
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กิจกรรม
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. ขออนุมัติดาเนินโครงการพร้อมแนบรายละเอียด
โครงการ ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
และเจ้าหน้าที่การเงิน
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุเนินการจัดซื้อวัสดุ
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
- กิจกรรมมอนเตสซอรี
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- กิจกรรมวงกลม
- กิจกรรมสร้างสรรค์
- กิจกรรมเสรี
- กิจกรรมกลางแจ้ง
- กิจกรรมเกมการศึกษา
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑.นิเทศ/กากับติดตาม ควบคุมดูแลตรวจสอบ
ประเมินผลการทางาน , จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องเรียบร้อย
๒. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรต่างๆ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑.ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการ
ประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนาปัญหา
และข้อเสนอแนะไปพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม ๒๕๖3

นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ

พฤษภาคม ๒๕๖3
พฤษภาคม ๒๕๖3

ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว

พ.ค. ๖3 – มี.ค. ๖4

ตลอดปีการศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว

มี.ค. ๒๕๖4

มี.ค. ๒๕๖4

คณะครู/คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ ๕,000 บาท
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1 จัดซื้อสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
2 ประเมินผลโครงการ
รวม

เงิน
งบประมาณ
๕,000
-

เงินนอก
งบประมาณ
-

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
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๖. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. ร้อยละผู้เรียนได้พัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา
๒. ร้อยละของครูและผู้เรียนความ
พึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการ
สอน

-

วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสัมภาษณ์
ประเมินพัฒนาการนักเรียน
การสัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบประเมินพัฒนาการนักเรียน
- แบบสัมภาษณ์

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมการสอนแบบมอนเตสซอรีและสามารถจัดเตรียมความพร้อม
ปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งสามารถทาให้เด็กเกิดความสนใจและทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น กระตุ้นให้
เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ครอบคลุมการศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านทักษะกลไก ด้านประสาทสัมผัส และ ด้าน
การเขียนและคณิตศาสตร์
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งาน/โครงการ
พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา
แผนงาน
บริหารวิชาการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์
ข้อที่ ๓
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๒
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว
ระยะเวลาดาเนินงาน
1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เป็นการเตรียมเด็กให้มีความพร้อมพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขในชีวิต
เติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป
2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เด็กมีวินัย ขยัน ประหยัด สุภาพ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้าใจ มารยาทงาน
2.๒ เด็กมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
๒.๓ เด็กมีทักษะในการคิดแก้ปัญหา ทากิจกรรม เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
๒.๔ สร้างเสริมให้เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
๒.๕ เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
๒.๖ ส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ด็กปฐมวัยทุกคนได้รับประสบการณ์เรียนรู้ การเตรียมความพร้อมพัฒนาการทุกด้านเต็มศักยภาพ
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 ร้อยละของเด็กที่มีวินัย ขยัน ประหยัด สุภาพ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้าใจ มารยาทงาม
3.2.2 ร้อยละของเด็กที่มีความรับผิดชอบ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
3.2.3 ร้อยละของเด็กที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา
3.2.4 ร้อยละของเด็กที่มีความสนใจ ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
3.2.5 ร้อยละของเด็กที่มีสุขอนามัย สุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
๑. ประชุมเสนอโครงการเพื่อกาหนดเวลา และ
ระยะการทางาน
๒. จัดทาแผนงบประมาณ และดาเนินการตามแผน

ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. ๒๕๖3

คณะครูโรงเรียน
บ้านเกาะมะนาว
พ.ค.25๖3-มี.ค. 25๖4 นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
ตลอดปีการศึกษา
นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว

ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. ขออนุมัติดาเนินโครงการพร้อมแนบรายละเอียด พฤษภาคม ๒๕๖3
โครงการ ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
และเจ้าหน้าที่การเงิน
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
พฤษภาคม ๒๕๖3
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุเนินการจัดซื้อวัสดุ
พฤษภาคม ๒๕๖3
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
1 กิจกรรมหนูน้อยคู่คุณธรรม
พ.ค.63-มี.ค.64
2 กิจกรรมโลกสวยด้วยมือเรา
พ.ค.63-มี.ค.64
3 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง
พ.ค.63-มี.ค.64
4 กิจกรรมหนูรักภาษาไทย
พ.ค.63-มี.ค.64
5 กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข
พ.ค.63-มี.ค.64
6 กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย
พ.ค.63-มี.ค.64
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑.นิเทศ/กากับติดตาม ควบคุมดูแลตรวจสอบ
ตลอดปีการศึกษา
ประเมินผลการทางาน , จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องเรียบร้อย
๒. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานและ
มี.ค. ๒๕๖4
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรต่างๆ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑.ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการ
ประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนาปัญหา
และข้อเสนอแนะไปพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค. ๒๕๖4
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นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว

ผู้อานวยการโรงเรียน
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว

คณะครู/คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ ๕,000 บาท
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
ที่

เงิน
งบประมาณ
๕,000
-

กิจกรรม

1 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
2 ประเมินผลโครงการ

เงินนอก
งบประมาณ
-

รวม
๖. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. ร้อยละของเด็กที่มีวินัย ขยัน
ประหยัด สุภาพ ซื่อสัตย์ สามัคคี
มีน้าใจ มารยาทงาม
๒. ร้อยละของเด็กที่มีความ
รับผิดชอบ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
๓. ร้อยละของเด็กที่มี
ความสามารถทางด้านวิชาการ
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา
๔. ร้อยละของเด็กที่มีความสนใจ
ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
๕. ร้อยละของเด็กที่มีสุขอนามัย
สุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี

-

วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสัมภาษณ์
ประเมินพัฒนาการนักเรียน
การสังเกต
การสัมภาษณ์
ประเมินพัฒนาการนักเรียน
การสังเกต
การสัมภาษณ์
ประเมินพัฒนาการนักเรียน
การสังเกต
การสัมภาษณ์
ประเมินพัฒนาการนักเรียน
การสังเกต
การสัมภาษณ์
ประเมินพัฒนาการนักเรียน

รวม
๕,000
๕,000

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบประเมินพัฒนาการนักเรียน
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบประเมินพัฒนาการนักเรียน
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบประเมินพัฒนาการนักเรียน
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบประเมินพัฒนาการนักเรียน
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบประเมินพัฒนาการนักเรียน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กมีความประพฤติ มีมารยาทที่ดีงามตามวัฒนธรรมไทย มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ และการแข่งขันกีฬาอนุบาล มีความสุข สนุกกับ
กิจกรรมภาษาไทย ใช้ภาษาสื่อสารได้ถูกต้อง มีสุขนิสัยที่ดี และมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ร่าเริง
แจ่มใสตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐวัย
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งาน/โครงการ
หนูน้อยรักการอ่าน
แผนงาน
บริหารวิชาการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์
ข้อที่ ๑
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
ระยะเวลาดาเนินงาน
1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
๑. หลักการและเหตุผล
นิทานเป็นกิจกรรมจาเป็นสาหรับเด็กที่ง่าย และเหมาะกับทุกโอกาส และทุกสถานการณ์ เด็กสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกเรื่องจากนิทาน เหตุผลของการฟังนิทานคือทาให้เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และนิทานยังช่วย
ให้ เด็กได้พัฒ นาทักษะการฟัง การพูด การกล้ าแสดงออก และนิทานจะสร้างสรรค์นิสั ยรักการอ่าน การเห็ น
ความส าคั ญ ของหนั ง สื อ ไปพร้ อ มกั น การเล่ า นิ ท านให้ เ ด็ก ฟั ง เสมอ ๆ เป็ น การส่ ง เสริ ม และสนับ สนุน ให้ เกิด
พัฒนาการที่ดีตามวัยของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและภาษา โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสังคม
ในเรื่องของความมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสามารถปลูกฝังผ่านการเล่านิทานจนเกิดความผูกพัน และมีเจตคติที่ดีใน
ด้านต่าง ๆ ติดตัวไปจนโต การเล่านิทานเป็นการสร้างสัมพันธ์ความใกล้ชิดผูกพันระหว่างผู้เล่ากับเด็กทาให้ผู้เล่า
เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเด็ก ขณะที่เล่าเด็กจะคิดจินตนาการ เข้าใจซึมซับ รับรู้แยกแยะในสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง
ดังนั้นงานบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจึงได้มีการจัดทาโครงการหนูน้อยรักการอ่านขึ้น เพื่อสร้างพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยดังกล่าว
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เด็กสามารถพัฒนาการทางด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
๒.๒ เด็กสามารถเกิดนิสัยรักการอ่าน
๒.๓ เด็กสามารถพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะอ่านหนังสือนิทาน
๒.๔ เด็กสามารถเรียนรู้การรอคอยหนังสือนิทาน การรอคอยการเข้าห้องสายสัมพันธ์และการรอคอยการ
เข้ามุมหนังสือ
๒.๕ เด็กสามารถพัฒนาการทางด้านความมีวินัยการเก็บหนังสือนิทานเข้าที่หลังเลิกอ่าน
๒.๖ เด็กสามารถอ่านหนังสือร่วมกับผู้ปกครอง
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
เด็กระดับปฐมวัย และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน
๓.๒.๒ เด็กมีพัฒนาการอ่านได้ดีตามระดับชั้น
๓.๒.๓ ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

60
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
๑. ประชุมเสนอโครงการเพื่อกาหนดเวลา และ
ระยะการทางาน
๒. จัดทาแผนงบประมาณ และดาเนินการตามแผน
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. ขออนุมัติดาเนินโครงการพร้อมแนบรายละเอียด
โครงการ ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
และเจ้าหน้าที่การเงิน
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุเนินการจัดซื้อวัสดุ
๔. ครูนาวัสดุมาใช้ในกิจกรรม
- กิจกรรมยอดนักอ่าน
- กิจกรรมหนังสือในดวงใจ
- กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน
- กิจกรรมภาษาไทยวันละคา
- กิจกรรมคลินิกพัฒนาการอ่านการเขียน
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑.นิเทศ/กากับติดตาม ควบคุมดูแลตรวจสอบ
ประเมินผลการทางาน , จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องเรียบร้อย
๒. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรต่างๆ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑.ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการ
ประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนาปัญหา
และข้อเสนอแนะไปพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. ๒๕๖3

คณะครูโรงเรียน
บ้านเกาะมะนาว
พ.ค.25๖3- มี.ค.25๖4 นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
ตลอดปีการศึกษา
นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว
พฤษภาคม ๒๕๖3

นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ

พฤษภาคม ๒๕๖3
พฤษภาคม ๒๕๖3

ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
มี.ค. ๒๕๖4

มี.ค. ๒๕๖4
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ผู้อานวยการโรงเรียน
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว

คณะครู/คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรม
- กิจกรรมยอดนักอ่าน
- กิจกรรมหนังสือในดวงใจ
- กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน
- กิจกรรมภาษาไทยวันละคา
- กิจกรรมคลินิกพัฒนาการอ่านการเขียน
2 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
รวม
๖. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน

เงิน
งบประมาณ
๕,๐๐๐

เงินนอก
งบประมาณ
-

-

-

วิธีการประเมิน
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์
- ประเมินพัฒนาการนักเรียน

๒. เด็กมีพัฒนาการอ่านได้ดีตาม
ระดับชั้น
๓. ผู้ปกครองนักเรียนให้ความ
- การสังเกต
ร่วมมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน

รวม
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐
เครื่องมือที่ใช้

- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบประเมินพัฒนาการนักเรียน
- แบบสังเกต

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กสามารถพัฒนาการทางด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มีนิสัยรักการอ่านสามารถ
พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะอ่านหนังสือนิทาน รู้จักการรอคอยหนังสือนิทาน การรอคอยการเข้า
ห้องสายสัมพันธ์และการรอคอยการเข้ามุมหนังสือ มีพัฒนาการทางด้านความมีวินัยการเก็บหนังสือนิทานเข้า
ที่หลังเลิกอ่าน และสามารถอ่านหนังสือร่วมกับผู้ปกครอง ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา
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งาน/โครงการ
จัดหาครูผู้สอนปฐมวัย และบุคลากรเสริมเพื่อการพัฒนาโรงเรียน
แผนงาน
บริหารวิชาการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์
ข้อที่ ๖
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 3
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายโสภณ พันชะนะ
ระยะเวลาดาเนินงาน
1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลนั้น นอกเหนือจากการจัดเนื้อหาและหลักสูตร
การเรียนการสอนให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพแล้ว บุคลากรทางการศึกษายังเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญของการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ประเด็นหนึ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความสาคัญในการจั ดการศึกษาก็คือ อัตราส่วนของครู
ต่อนักเรียน ควรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดโดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่ในปัจจุบันโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวมีครูผู้สอนไม่ตรงเอกในระดับชั้นปฐมวัยซึ่งเป็น
ระดับชั้นที่มีความสาคัญในความต้องการครูผู้สอนที่เป็นเอกอนุบาล/ปฐมวัยโดยตรง และโรงเรียนไม่ได้รับการ
จัดสรรมาให้ทาให้เกิดปัญหาขาดแคลนอัตรากาลังครูปฐมวัย
ดังนั้นเพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องตามคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียน
โรงเรี ย นจึ ง ต้ อ งสรรหาบุ ค ลากรมาสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนโดยจั ด จ้ า งบุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถมาทดแทนอัตรากาลั งที่ไม่ตรงเอก เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ บังเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดทาโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริม เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดจ้างครูผู้สอนปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
๑. จัดจ้างครูพี่เลี้ยงนักเรียนปฐมวัย จานวน ๑ คน
ด้านคุณภาพ
๑. สามารถจั ด หาครู ผู้ ส อน บุ ค ลากรสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาได้ เ พี ย งพอต่ อ การบริ ห ารจั ด
การศึกษาของโรงเรียน
๒. ครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
๑. ประชุมเสนอโครงการเพื่อกาหนดเวลา และ
ระยะการทางาน
๒. จัดทาแผนงบประมาณ และดาเนินการตามแผน
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. ขออนุมัติดาเนินโครงการพร้อมแนบรายละเอียด
โครงการ ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
และเจ้าหน้าที่การเงิน
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุเนินการจัดซื้อวัสดุ
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑.นิเทศ/กากับติดตาม ควบคุมดูแลตรวจสอบ
ประเมินผลการทางาน , จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องเรียบร้อย
๒. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรต่างๆ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑.ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการ
ประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนาปัญหา
และข้อเสนอแนะไปพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. ๒๕๖3

คณะครูโรงเรียน
บ้านเกาะมะนาว
นายโสภณ พันชะนะ

พ.ค.25๖3-มี.ค. 25๖4
ตลอดปีการศึกษา
พฤษภาคม ๒๕๖3

นายโสภณ พันชะนะ

พฤษภาคม ๒๕๖3
พฤษภาคม ๒๕๖3
พ.ค.63-มี.ค.64

ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
นายโสภณ พันชะนะ

ตลอดปีการศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว

มี.ค. ๒๕๖4

มี.ค. ๒๕๖4

คณะครู/คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ ๗๒,000 บาท
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
ที่

เงิน
งบประมาณ
๗๒,000
-

กิจกรรม

1 จัดจ้างครูผู้สอนปฐมวัย
2 ประเมินผลโครงการ

เงินนอก
งบประมาณ
-

รวม
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รวม
๗๒,000
๗๒,000
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๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต
๑. มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในสาขา
เฉพาะที่เพียงพอต่อความต้องการ
๒. บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายมีความรับผิดชอบอย่างดี
ผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดี ส่งผลให้
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพคุ้มค่า

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

- การตรวจสอบ
- การประเมินผล
- การนิเทศติดตาม

- แบบรวบรวมข้อมูล
- แบบประเมิน
- แบบนิเทศ

- การทดสอบ

- แบบทดสอบ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. โรงเรียนมีครูและบุคลากรเพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
๒. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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งาน/โครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

พัฒนางานวิชาการ
บริหารวิชาการ
ข้อที่ ๖
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๒ , ๓
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒ , ๓
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
………………………………...........................................................................................…………………………………….
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการเป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลสังคมไทยผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลกปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีจิตสานึกในความเป็นไทยมีระเบียบวินัยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบ อบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข การจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาศักยภาพผู้เรียนในสั งคมโลก
ปัจจุบัน จาเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปตามยุคสมัย และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาของรัฐ
การบริหารงานวิชาการนับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอันได้แก่ การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การซ่อมเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาระบบทะเบียนจัดทาฐานข้อมูลผู้เรียนให้เป็น
ปัจจุบัน นาไปใช้ในการวางแผนงาน การพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนจัดการประเมินผลการ
เรียนรู้ผู้นามาพัฒนาและปรับปรุ งรูปแบบการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน และเสริมสร้างการพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนี้จาเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการเสริมสร้าง
ศักยภาพ จึงได้เสนอโครงการพัฒนาวิชาการ เพื่อเสนอขออนุมัติและบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนบ้าน
เกาะมะนาว ประจาปี ๒๕๖3
๒.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกาหนดหน้าที่ตรงตามความถนัดและความสามารถของบุคลากร
๒. เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนสูงขึ้น
๓. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน สามารถนาหลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ บุคลากรเกิดความชัดเจนในการกาหนดหน้าที่ตรงตามความถนัดและความสามารถร้อย
ละ ๑๐๐
๓.๑.๒ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ ๑๐๐
๓.๑.๓ ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดร้อยละ ๑๐๐
๓.๑.๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี ร้อยละ ๕๐
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๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ บุคลากรเกิดความชัดเจนในการกาหนดหน้าที่ตรงตามความถนัดและความสามารถ
๓.๒.๒ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒.๓ ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด
๓.๒.๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา สารวจความต้องการของครู
และนักเรียน
๒. จัดทาโครงการ/แผนปฏิบัติงาน/ปฏิทิน
การปฏิบัติงาน
๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านต่างๆ
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. ขออนุมัติดาเนินโครงการพร้อมแนบรายละเอียด
โครงการ ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
เจ้าหน้าที่การเงิน
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุเนินการจัดซื้อวัสดุ
๔. ครูผู้รับผิดชอบดาเนินการตามปฏิทินวิชาการ
(กิจกรรมการดาเนินงาน)
๑. จัดซื้อวัสดุสาหรับงานทะเบียนวัดผลประเมินผล
๒. จัดซื้อวัสดุ ฝึก สอน และสอบสาหรับการจัดการ
เรียนการสอนทุกระดับชั้น
๒. จัดซื้อวัสดุวิชาการ วัสดุชนั้ เรียน และวัสดุ อุปกรณ์
สื่อสาหรับใช้ในการดาเนินการจัดห้องพิเศษต่างๆ ของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เท่าจานวนครูผู้สอน
๓. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
4. กิจกรรมนิเทศติดตาม
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑.นิเทศ/กากับติดตาม ควบคุมดูแลตรวจสอบ
ประเมินผลการทางาน , จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องเรียบร้อย เพื่อนาผลมาพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
๒. จัดแสดงผลงานของครูและนักเรียน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. ๒๕๖3

คณะครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

เม.ย. ๒๕๖3

นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ

พ.ค. ๒๕๖3

ผู้อานวยการโรงเรียน

พฤษภาคม ๒๕๖3

นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ

พฤษภาคม ๒๕๖3
พฤษภาคม ๒๕๖3
ตลอดปีการศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
นางชลธิชา ปุม้ ประเสริฐ

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ

พฤษภาคม ๒๕๖3
ตลอดปีการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายณรงค์ ป้องปัด

ตลอดปีการศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน
นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ

มี.ค. ๒๕๖4

นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
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กิจกรรม
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C) (ต่อ)
๓. จัดการทดสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
๔. จัดทารายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแจ้งผู้ปกครอง
นักเรียนรับทราบ
๕. จัดการสอบแก้ตัวแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
๖. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานและประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑. จัดทาสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา เพื่อ
นาผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
๒. สรุปงานโครงการและกิจกรรม
๓. ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการประเมิน
โครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะไปพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ 111,๐๐๐
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
ที่

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา

ครูผู้สอน

ปลายภาคเรียน

ครูประจาชั้น

-

ครูผู้สอน

มีนาคม ๒๕๖4

นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ

มี.ค. ๒๕๖4

คณะครู/คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

บาท

กิจกรรม

1 จัดซื้อวัสดุสาหรับงานทะเบียนวัดผลประเมินผล
และวัสดุ เอกสาร สาหรับการจัดการเรียนการสอน
ทุกระดับชั้น
๒ จัดซื้อวัสดุวิชาการ วัสดุชั้นเรียน และวัสดุ อุปกรณ์
สาหรับใช้ในการดาเนินการจัดห้องพิเศษต่างๆ ของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เท่าจานวนครูผู้สอน
จานวน ๑๘ คน ห้องเรียนละ ๒,๐๐๐/ภาคเรียน
๓ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
๔ จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
๕ กิจกรรมนิเทศและติดตาม
รวม

เงิน
งบประมาณ
5,๐๐๐

เงินนอก
งบประมาณ

รวม
5,๐๐๐

๗๒,๐๐๐

๗๒,๐๐๐

32,000
500
500

32,000
1,๐๐๐
1,๐๐๐
110,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. บุคลากรเกิดความชัดเจนในการกาหนดหน้าที่ตรงตาม
ความถนัดและความสามารถร้อยละ ๑๐๐
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพร้อยละ ๑๐๐
๓. ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด
ร้อยละ ๑๐๐
๔. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี ร้อยละ
๕๐

วิธีการประเมิน
- ประเมินผลการดาเนินงาน
- การนิเทศรายชั้นเรียน/
รายวิชา
- ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินผล
การดาเนินงาน
- แบบนิเทศติดตาม

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์
เรียน
ทางการเรียน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษามีข้อมูลผลการวัด ประเมินผลของนักเรียนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบครอบคลุมทันต่อการใช้งานและ ผู้รับบริการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจบริหารงานและการพัฒนางานวิชาการ
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งาน/โครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
บริหารวิชาการ
ข้อที่ ๒
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ , ๓
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ , ๓
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอภิสิทธิ์ แก้วเพชร
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
………………………………...........................................................................................…………………………………….
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึด
มั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง
เจตคติ ที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบน
พื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้
ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนจาเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา และ
ความสามารถของนักเรียนเพื่อพัฒนาด้านทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัย นาไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการ
เตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ โดย
ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิช าการงานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ และส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว เอแม็ท และซูโดกุ
บุรีรัมย์ ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงส่งนักเรียนเข้าประกวดในงานมหกรรมทางวิชาการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศในรายการอื่นๆ ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งนักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการเข้าประกวดในหน่วยงานสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่น
2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
และวงศ์ตระกูล
3) เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ
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๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย
โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๑.๒ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว เอแม็ท และซูโดกุ บุรีรัมย์ ชิงถ้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเชิงวิชาการและในการดารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการ
แข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา สารวจความต้องการของครู
และนักเรียน
๒. จัดทาโครงการ/แผนปฏิบัติงาน/ปฏิทิน
การปฏิบัติงาน
๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านต่างๆ
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. ขออนุมัติดาเนินโครงการพร้อมแนบรายละเอียด
โครงการ ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
เจ้าหน้าที่การเงิน
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุเนินการจัดซื้อวัสดุ
(กิจกรรมการดาเนินงาน)
๑. ส่งนักเรียนแข่งขันในงานมหกรรมทางวิชาการใน
ระดับเครือข่าย
๒. ส่งนักเรียนแข่งขันในงานมหกรรมทางวิชาการใน
ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคหรือระดับประเทศ
๓. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว
เอแม็ท และซูโดกุ บุรีรัมย์ ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
๔. ส่งนักเรียนแข่งขันในสังกัดอื่นๆ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. ๒๕๖3

คณะครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

เม.ย. ๒๕๖3

นายอภิสิทธิ์ แก้วเพชร

พ.ค. ๒๕๖3

ผู้อานวยการโรงเรียน

พฤษภาคม ๒๕๖3

นายอภิสิทธิ์ แก้วเพชร

พฤษภาคม ๒๕๖3
พฤษภาคม ๒๕๖3

ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน

กันยายน

นายอภิสิทธิ์ แก้วเพชร

พฤศจิกายน

นายอภิสิทธิ์ แก้วเพชร

มิถุนายน

นายอภิสิทธิ์ แก้วเพชร

ตลอดปีการศึกษา

นายอภิสิทธิ์ แก้วเพชร
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กิจกรรม
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑.นิเทศ/กากับติดตาม ควบคุมดูแลตรวจสอบ
ประเมินผลการทางาน , จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องเรียบร้อย
๒. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานและประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑.ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการประเมิน
โครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะไปพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน
นายอภิสิทธิ์ แก้วเพชร

มี.ค. ๒๕๖4

นายอภิสิทธิ์ แก้วเพชร

มี.ค. ๒๕๖4

คณะครู/คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. งบประมาณ
ได้รับงบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 256๓
ปรากฏในแผนงานวิชาการ โดยตั้งจ่ายจากงานการศึกษาไม่กาหนดระดับ จานวน ๑๐,000 บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
เงิน
เงินนอก
ที่
กิจกรรม
รวม
งบประมาณ งบประมาณ
1 ส่งนักเรียนแข่งขันในงานมหกรรมทางวิชาการใน
๑๐,000
๑๐,๐๐๐
ระดับเครือข่าย
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน
- ค่าพาหนะในการนานักเรียนไปแข่งขัน
- ค่าอาหารครูผู้ควบคุมและนักเรียน
- ค่าห้องพัก
๒ ส่งนักเรียนแข่งขันในงานมหกรรมทางวิชาการใน
ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคหรือระดับประเทศ
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน
- ค่าพาหนะในการนานักเรียนไปแข่งขัน
- ค่าอาหารครูผู้ควบคุมและนักเรียน
- ค่าห้องพัก
๓ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว เอ
แม็ท และซูโดกุ บุรีรัมย์ ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน
- ค่าพาหนะในการนานักเรียนไปแข่งขัน
- ค่าอาหารครูผู้ควบคุมและนักเรียน
- ค่าห้องพัก
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ที่

กิจกรรม

๔ ส่งนักเรียนแข่งขันในสังกัดอื่นๆ
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน
- ค่าพาหนะในการนานักเรียนไปแข่งขัน
- ค่าอาหารครูผู้ควบคุมและนักเรียน
- ค่าห้องพัก
รวม
หมายเหตุ ทุกกิจกรรมสามารถถัวจ่ายได้

เงิน
งบประมาณ

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

๑๐,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการ
๒. นักเรียนได้เข้าประกวดในระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและระดับประเทศ
๓. เหรียญรางวัลการแข่งขันประเภทต่างๆ

วิธีการประเมิน
- สารวจรายการที่ส่งเข้าร่วม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสรุปรายการ

- เก็บข้อมูล

- ภาพกิจกรรม
- เอกสารลงทะเบียน
- ภาพกิจกรรม
- เกียรติบัตร

- ตรวจสอบหลักฐาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ นักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการได้เข้าประกวดในหน่วยงานสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่น
๗.๒ นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
๗.๓ ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ
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งาน/โครงการ

มาตรการป้องกันและแนวทางจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของ
โรงเรียน ( ON-SITE ) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )
แผนงาน
บริหารวิชาการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์
ข้อที่ 4
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 2,3
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2,3
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางอาไพ มะลิวัน และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
18 พฤษภาคม 2563 – 15 พฤษภาคม 2564
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
๑. หลักการและเหตุผล
จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 มีมติรับทราบการเลื่อนเปิดเทอมในทุก
ระดับชั้น ทุกประเภท ทั่งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา การศึกษาเอกชน การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาสาหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ไปเป็น วันที่
1 กรกฎาคม 2563 อัน เนื่ องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล
เป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยที่ 1 การเตรียมความพร้อม ( 7 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563 ) ระยะที่ 2
การตรวจสอบความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล ( 18 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2563 ) ระยะที่ 3
การจัดการเรียนการสอน ( 1กรกฎาคม - 30 เมษายน 2563 )และระยะที่ 4 การทดสอบ และการศึกษาต่อ
( 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2564 )
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว จึงได้ดาเนินโครงการมาตรการป้องกันและแนวทางจัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง
ของโรงเรี ย น ( ON-SITE ) ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ก ระจายระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
( COVID-19 ) เพื่อให้มีมาตรการป้องกัน ความปลอดภัยและผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๒. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันและแนวทางจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของโรงเรียน (ON-SITE )
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๓. เป้าหมาย
๑. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนทุกระดับได้รับความปลอดภัยจากมาตรการป้องกันและแนวทางจัดการเรียนการสอนใน
ที่ตั้งของโรงเรียน (ON-SITE) ร้อยละ 80
1.2 มีการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ร้อยละ 80
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนทุกระดับได้รับความปลอดภัยจากมาตรการป้องกันและแนวทางจัดการเรียนการสอนใน
ที่ตั้งของโรงเรียน( ON-SITE ) ระดับ ดีมาก
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2.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อความปลอดภัยจากมาตรการป้องกันและแนวทางจัดการเรียน
การสอนในที่ตั้งของโรงเรียน( ON-SITE ) ในระดับ ดีมาก
2.3 การจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
4. กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน(P )
1. ประชุมครูทุกกลุ่มสาระฯ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่กลุ่มสาระฯ และดาเนินดาเนินการ แนวทางจัดการ
เรียนการสอนในที่ตั้งของโรงเรียน( ON-SITE )
2. มอบหมายครูที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมเขียนกิจกรรมรองรับ
การดาเนินการและงบประมาณที่ใช้ของแต่ละกิจกรรม
ขั้นปฏิบัติ(D)
1.ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมขออนุมัติดาเนินงาน ตามโครงการ
โดยเสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการ
ดาเนินกิจกรรม และประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3.ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมและคณะทางานร่วมกันวาง
แผนการดาเนินกิจกรรม/เตรียมวัสดุอุปกรณ์/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน(C)
1.นิเทศ/กากับติดตาม ควบคุมดูแลตรวจสอบ ประเมินผลการ
จัดทาเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
2.สรุปผลการดาเนินงาน รายงานผลและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

10 พ.ค.63

นางอาไพ มะลิวัน และคณะ

10 พ.ค.63

นางอาไพ มะลิวัน และคณะ
ผู้อานวยการโรงเรียน

18 พ.ค.63

นางอาไพ มะลิวันและคณะ
ผู้อานวยการโรงเรียน
ครูทุกคน

ตลอดปีการศึกษา นางอาไพ มะลิวัน และคณะ

ขั้นปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา(A)
ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาสรุปผลการปฏิบัติงาน
ผลการรายงานการดาเนินงาน ผลการประเมินมาวิเคราะห์ สรุป
เพื่อนาปัญหาและข้อเสนอแนะไปพัฒนางานในการศึกษาต่อไป
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5. งบประมาณที่ใช้และแหล่งที่มาของงบประมาณ
งบประมาณ 2๕,000 บาท
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
ที่
1
2
3

รายการ
วัสดุอุปกรณ์ สื่อ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ค่าพาหนะ
ค่าเบี้ยเลี้ยง
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบดาเนินการ
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
2๕,000 งบประมาณตาม
งบอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนา
2๕,000 คุณภาพผู้เรียน
(เพิ่มเติม ) ตาม
มติ ครม.ด้าน
2๕,000 บาท
การศึกษาฯ

6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต
1.นักเรียนทุกระดับได้รับความปลอดภัยจากมาตรการป้องกัน
และแนวทางจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของโรงเรียน
( ON-SITE ) ร้อยละ 80
2.มีการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตร ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

- การสังเกต
- สอบถาม
- ประเมินความพึง
พอใจ
- แบบทดสอบ

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
- แบบสอบถาม
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
- แบบทดสอบ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนทุกระดับได้รับความปลอดภัยจากมาตรการป้องกันและแนวทางจัดการเรียนการสอน
ในที่ตั้งของโรงเรียน( ON-SITE ) ร้อยละ 80
2. มีการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ร้อยละ 80
3. นักเรียนทุกระดับได้รับความปลอดภัยจากมาตรการป้องกันและแนวทางจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของ
โรงเรียน ( ON-SITE ) ระดับ ดีมาก
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อความปลอดภัยจากมาตรการป้องกันและแนวทางจัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง
ของโรงเรียน ( ON-SITE ) ในระดับ ดีมาก
5. การจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
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งาน/โครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

อ่านออกเขียนได้ ๑๐๐%
บริหารวิชาการ
ข้อที่ ๑
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
………………………………...........................................................................................…………………………………….
1. หลักการและเหตุผล
นโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่กล่าวว่า เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 ต้อง
อ่านออก เขียนได้ และมีมาตรการการประเมินผลให้เป็นรู ปธรรม ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในฐานะเป็นหน่วยงานหลั กในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึ กษา
รวมทั้งสถานศึกษาในฐานะหน่วยงานปฏิบัติการดาเนินงานจากนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงกาหนด
นโยบายให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง การอ่านจัดเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการ
เรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นาสติ ปั ญ ญาของคนในสั ง คมไทย การอ่ า นท าให้ เ กิ ด การพั ฒ นาด้ า นสติ ปั ญ ญาความรู้
ความสามารถพฤติกรรมและค่านิยมต่างๆรวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่ งที่ดีที่สุด
ของชีวิตการอ่านจึงมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง 2 ประการ คือ ประการแรก สาคัญต่อชีวิตประจาวัน
กล่าวคือ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพื่อนามาใช้ในการดารงชีวิตประจาวันประการที่สองมีความสาคัญต่อ
การเรี ย นเพราะการอ่านเป็ น หั ว ใจของการจัดกิ จกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอนและมีความส าคัญยิ่ง ต่ อ
ความสาเร็จอันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาหากเริ่มต้นดีรากฐาน
การอ่านของเด็กก็จะดีด้วย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลให้ “ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้” สถานศึกษา ต้องกาหนดเป็นนโยบายสาคัญให้ครูและผู้เกี่ยวข้องดาเนินการทุกวิธีให้นักเรียนอ่านเขียนได้
ตามมาตรฐานของหลักสูตร ปรับระบบบริหารจัดการให้ครูทุกคน ไม่เฉพาะครูวิชาภาษาไทย มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
การแก้ไขปัญหาอ่านเขียนของนักเรียน มีแผนซ่อมเสริมนักเรียนทุกคนที่ มีปัญหา และซ่อมเสริมให้แล้วเสร็จ พร้อม
ประสานผู้ปกครองให้รับทราบปัญหา และมีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานให้อ่านเขียนได้ กากับติดตาม นิเทศ
ช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาอ่านเขียนของนักเรียน พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานต่อเขตพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินนักเรียน ป.1-ป.6 ปี 25๖๒ ด้านการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว จานวน
123 คน มีนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่านอยู่ในระดับต่ากว่าระดับดี จานวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ 1.๖2
และนักเรียนที่มีผลการประเมินการเขียนอยู่ในระดับต่ากว่าระดับดี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 และ
ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจวรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 พบว่านักเรียนทุกคน มี
ความรู้ความเข้าใจวรรณคดีและวรรณกรรม ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 19.49
จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวยังคงมีนักเรียนที่อ่านและเขียนอยู่ในระดับ
ปรับปรุง ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศนโยบายของรัฐบาลให้ “ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” จึงได้
มีโครงการนี้ขึ้น
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๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ครูผู้สอนได้ตระหนักเห็นความสาคัญและรับผิดชอบในการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออกเขียน
ได้และสื่อสารได้อย่างยั่งยืน
๒.๒ เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยผ่าน กระบวนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนทุกชั้นสามารถอ่านออก เขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
๓.๒.๒ นักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านได้รับการพัฒนาทางด้านการอ่านให้ดียิ่งขึ้น
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา สารวจความต้องการของครู
และนักเรียน
๒. จัดทาโครงการ/แผนปฏิบัติงาน/ปฏิทิน
การปฏิบัติงาน
๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการวัดและประเมิน
ทักษะการอ่านออก – เขียนได้ของนักเรียน
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. ขออนุมัติดาเนินโครงการพร้อมแนบรายละเอียด
โครงการ ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
เจ้าหน้าที่การเงิน
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุเนินการจัดซื้อวัสดุ
๔. ครูนาวัสดุมาใช้ในกิจกรรม
(กิจกรรมการเรียนการสอน)
- อ่าน-เขียน คาพื้นฐานแต่ละชั้น
- การสอนภาษาไทยแบบแจกลูกคา และสะกดคา
- การอ่านออกเสียง และประสมคา
- เขียนตามคาบอกทุกวัน
- เขียนเรื่องจากภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. ๒๕๖3

คณะครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

เม.ย. ๒๕๖3

นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ

พ.ค. ๒๕๖3

ผู้อานวยการโรงเรียน

พฤษภาคม ๒๕๖3

นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ

พฤษภาคม ๒๕๖3
พฤษภาคม ๒๕๖3

ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
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กิจกรรม
(กิจกรรมการประเมินผล)
- การประเมินผลประจาเดือน
- การประเมินผลประจาภาคเรียน
(กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล)
-จัดทาแฟ้มพัฒนาการด้านการอ่านออกเขียนได้
รายชั้นเรียน
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑.นิเทศ/กากับติดตาม ควบคุมดูแลตรวจสอบ
ประเมินผลการทางาน , จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องเรียบร้อย
๒. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานและประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑.ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการประเมิน
โครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะไปพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป
5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ ๕,000
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
ที่

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา
กันยายน,กุมภาพันธ์

ครูประจาชั้น
คณะกรรมการดาเนิการ

ตลอดปีการศึกษา

ครูประจาชั้น

ตลอดปีการศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน
นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ

มี.ค. ๒๕๖4

นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ

มี.ค. ๒๕๖4

คณะครู/คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

บาท

กิจกรรม

1 (กิจกรรมการเรียนการสอน)
- อ่าน-เขียน คาพื้นฐานแต่ละชั้น
- การสอนภาษาไทยแบบแจกลูกคา และสะกดคา
- การอ่านออกเสียง และประสมคา
- เขียนตามคาบอกทุกวัน
- การประเมินผลประจาเดือน
- การประเมินผลประจาภาคเรียน
- เขียนเรื่องจากภาพ
๒ (กิจกรรมการประเมินผล)
- การประเมินผลประจาเดือน
- การประเมินผลประจาภาคเรียน
๓ (กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล)
-จัดทาแฟ้มพัฒนาการด้านการอ่านออกเขียนได้
รายชั้นเรียน
รวม

เงิน
งบประมาณ

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

-

-

-

๓,๐๐๐
๑,๐00

๓,๐๐๐
๑,๐00

1,000

1,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- ตรวจสอบเครื่องมือวัด และ - บันทึกผลการ
๑. ครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
ประเมินตามเครื่องมือ
สามารถวัด ความสามารถ การอ่านการเขียนของนักเรียน ประเมินผล
วัดผล
นผลนทักษะ
๒. นักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์
- ประเมินทักษะการอ่าน – และประเมิ
- แบบประเมิ
มาตรฐานหลักสูตร
เขียน
การอ่าน – เขียน
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างนิสัยในการรักการอ่าน
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งาน/โครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้
แผนงาน
บริหารวิชาการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์
ข้อที่ ๔
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ , ๒ , ๓
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ , ๒ , ๓
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวภาวิดา ประภาสโนบล
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….
๑. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเพื่อปวงชนที่ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๑ “บุคคล
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิทยา ความ
บกพร่องนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาของเด็กทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน บุคคลเหล่ านี้อาจมีปัญหาทางด้านการฟัง
การคิด การพูดคุยกับผู้อื่น การอ่าน การสะกดคา หรือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการรับรู้ การได้รับบาดเจ็บทางสมอง ดิสเล็กเซีย , ดิสกราเซีย และ อะเฟเซีย แต่ไม่รวมถึงเด็กที่มีปัญหาอัน
เกิดจากความบกพร่องทางสายตา ทางการได้ยิน และทางการเคลื่อนไหว ปัญญาอ่อน ความบกพร่องทางอารมณ์
และความเสียเปรียบทางสภาพแวดล้อม” ลักษณะทั่วไปของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ จะมีความบกพร่อง
ทางการพูด การสื่อสาร การเรียนวิชาทักษะ การสร้างแนวความคิดรวบยอด การทดสอบผลการเรียนให้ผลไม่
แน่นอนยากแก่การพยากรณ์ บกพร่องทางการรับรู้ การเคลื่อนไหว มีอารมณ์ไม่คงที่ โยกตัวหรือผงกศีรษะบ่อย ๆ
มีพัฒนาการทางร่างกายไม่คงที่ มีพฤติกรรมไม่คงเส้นคงวา เสียสมาธิง่ายแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ มีปัญหาในการ
สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน
จากเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว โรงเรี ยนบ้านเกาะมะนาว จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่าน
การเขียน และการคิดคานวณ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และได้รับการพัฒนาเท่าเทียมกับเด็กปกติ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดหา/ซื้อ หรือผลิตสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคานวณ เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ทุกคนได้รับการพัฒนา
ทักษะ ๓ ด้าน
๒.๒ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็ก เพื่อให้ทราบถึง
ระดับความสามารถและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน
๒.๓ เพื่อให้ครูผู้สอนวางแผนการจัดการศึกษาและสามารถจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP : Individual Education Program) ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการและความต้องการพิเศษของเด็กแต่ล ะคน
และเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๔ เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน
การเขียน และการคิดคานวณ ทั้ง ๓ ด้าน ได้รับการพัฒนาทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคานวณ อย่าง
เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
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๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ครูผู้สอนร้อยละ ๙๐ มีสื่อ หรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
๓.๑.๒ ครู ผู้ ส อนร้ อ ยละ ๙๐ สามารถคั ด กรองและประเมิ น ความสามารถพื้ น ฐาน ระดั บ
ความสามารถและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน
๓.๑.๓ ครูผู้สอนร้อยละ ๙๐ จัดการเรียนร่วมสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอน
ทางการศึกษาพิเศษที่เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการเด็กเป็นรายบุคคล
๓.๑.๔ นั กเรี ย นที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ร้อยละ ๙๐ ได้รับการพัฒ นาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพทุกคน
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม มีสื่อหรือนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนสาหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
๓.๒.๒ โรงเรียนมีฐานข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนร่วม
๓.๒.๓ นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษเรียนร่วม ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุกคน
ทุกด้านและเรียนอย่างมีความสุข
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
๑. จัดทาโครงการ/แผนปฏิบัติงาน/
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการคัดกรอง
นักเรียน
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. ขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. ครูคัดกรองนักเรียนที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้
๔. กรอกข้อมูลนักเรียนเรียนร่วม
รายบุคคลลงโปรแกรม SET
๕. กรอกแผน IEP รายบุคคลลง
โปรแกรม SET
๖. กรอกแผน IEP นักเรียนรายบุคคลลง
IEP Online เพื่อขอสื่อและคูปองจาก
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน ๒๕๖3

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ภาวิดา ประภาสโนบล

เมษายน ๒๕๖3
เมษายน ๒๕๖3
พฤษภาคม ๒๕๖3

น.ส.ภาวิดา ประภาสโนบล

มิถุนายน ๒๕๖3

น.ส.ภาวิดา ประภาสโนบล

มิถุนายน ๒๕๖3

น.ส.ภาวิดา ประภาสโนบล

กรกฎาคม ๒๕๖3

น.ส.ภาวิดา ประภาสโนบล

ครูประจาชั้น
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กิจกรรม
ขั้นปฏิบัติ (D) (ต่อ)
๗. ครูผู้สอนพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม
สาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้
๘. เจ้าหน้าที่พัสดุเนินการจัดหา
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑. นิเทศ/กากับติดตาม ควบคุมดูแล
ตรวจสอบ ประเมินผลการทางาน ,
จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
เรียบร้อย
๒. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานให้
บุคลากรต่างๆ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑. ประชุมคณะกรรมการ นาผลการ
ประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อ
นาปัญหาและข้อเสนอแนะไปพัฒนา
งานในปีการศึกษาต่อไป
๕. งบประมาณ
เงินงบประมาณ
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
๑

๒

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา

ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายงบประมาณ

ตลอดปีการศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน
น.ส.ภาวิดา ประภาสโนบล

มีนาคม ๒๕๖4

น.ส.ภาวิดา ประภาสโนบล

มีนาคม ๒๕๖4

คณะครู

๕,๐๐๐ บาท

กิจกรรม
จัดซื้อสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการ
สอน
- แฟ้มสะสมงาน
- กระดาษทาใบงาน
- สื่อสร้างสรรค์
ประเมินผล
รวม

เงิน
งบประมาณ
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
-

เงินนอก
งบประมาณ
-

-
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๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียนพิการเรียนร่วมได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของ
แต่ละคนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
๒. ครูผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมสาหรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ สามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐานของ
เด็ก และได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาพิเศษ
๓. โรงเรียนจัดการเรียนร่วมมีสื่อ/นวัตกรรม สาหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
มีฐานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษาพิเศษ เพิ่มความเข้มแข็งและ
ประสิทธิภาพของโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการศึกษาพิเศษ
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการ
ประเมิน
- พัฒนาการ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินพัฒนาการ

- สังเกต
- สอบถาม

- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม

- สังเกต
- สอบถาม
- ประเมินผล

- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
- แบบประเมินผล

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ มีฐานข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษเรียนร่วมที่ถูกต้อง
๗.๒ นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคานวณ อย่าง
เต็มตามศักยภาพ
๗.๓ โรงเรียนมีสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
๗.๔ ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรองและประเมินความต้องการของเด็ก และสามารถจัดทา
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individual Education Program) ที่เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของ
เด็กเป็นรายบุคคล
๗.๕ นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
๗.๖ โรงเรียนสามารถปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาพิเศษ เพิ่มความ
เข้มแข็งและประสิทธิภาพของโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการศึกษาพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ
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งาน/โครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

พัฒนาห้องสมุด ๓ ดี
บริหารวิชาการ
ข้อที่ ๔
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ , ๒
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ , ๒
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิภาพร พืบขุนทด และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔
มาตรา ๒๔ มุ่งส่งเสริมให้เด็กฝึกทักษะกระบวนการคิด รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ มีนิสัย
ใฝ่ รู้ รั กการอ่านและการค้น คว้าพร้ อมทั้งสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจึงจาเป็นต้องให้เด็กได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองให้มากขึ้น ห้องสมุดจึงมีความ
จาเป็นต่อระบบการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก
ในสภาพปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว มีขนาดและพื้นที่ไม่เพียงพอในการให้บริ การแก่
นักเรียน หนังสือมีปริมาณน้อยขาดแรงจูงใจที่ดึงดูดให้นักเรียนสนใจใช้ห้องสมุด “ห้องสมุด ๓ ดี” เน้นการพัฒนา
ใน ๓ องค์ประกอบหลักได้แก่ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา และนาไปสู่
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และประทับใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
หลากหลาย พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด ดังนั้น
เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานห้องสมุด ๓ ดี จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยการดาเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้า
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑. เพื่อให้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมที่หลากหลาย
๒.๓ เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.๑.๑ ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เพิ่มมากขึ้น
๓.๑.๒ นักเรียนมีความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองทาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
การเรียนสูงขึ้นจากการจัดกิจกรรมของห้องสมุด
๓.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๒.๑ นักเรียนและ ครู มีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษาที่ผ่าน
มาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๓.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
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๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ขั้นวางแผน (P)
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของครูและนักเรียน
เม.ย. ๒๕๖3
๒. จัดทาโครงการ/แผนปฏิบัติการ/ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เม.ย. ๒๕๖3
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาโครงการพัฒนา
เม.ย. ๒๕๖3
ห้องสมุด ๓ ดี
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. ขออนุมัติดาเนินโครงการพร้อมแนบรายละเอียด
พ.ค. ๒๕๖3
จัดซื้อจัดจ้างผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
เจ้าหน้าที่การเงิน
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
พ.ค. ๒๕๖3
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและบรรณารักษ์ดาเนินการจัดซื้อหนังสือ
พ.ค. ๒๕๖3
๔. ดาเนินกิจกรรมตามที่ขออนุมัติ
ตลอดปีการศึกษา
- กิจกรรมตอบคาถามประจาเดือน
- กิจกรรมบันทึกการอ่าน
- กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม
- กิจกรรมรักการอ่านผ่านป้ายนิเทศ
- กิจกรรมประกวดยอดนักอ่าน
- กิจกรรมแนะนาหนังสือใหม่
- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
- กิจกรรมท่องโลกอินเทอร์เน็ต
- กิจกรรมเสียงตามสาย
- กิจกรรมทักษะทางภาษาสู่อาเซียน
- กิจกรรมภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วันละคา
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑. นิเทศ/กากับติดตาม ควบคุมดูแลและตรวจสอบ
ตลอดปีการศึกษา
ประเมินผลการจัดทาเอกสารต่างๆให้ถูกต้องเรียบร้อย
๒. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานและประชาสัมพันธ์ให้
มี.ค. ๒๕๖4
บุคลากรต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา (A)
๑. ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการประเมิน
มี.ค. ๒๕๖4
โครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนาปัญหาและข้อเสนอแนะ
ไปพัฒนางานในการศึกษาต่อไป
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ผู้รับผิดชอบ
นางนิภาพร พืบขุนทด
นางนิภาพร พืบขุนทด
ผู้อานวยการโรงเรียน
นางนิภาพร พืบขุนทด
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
นายอภิสิทธิ์ แก้วเพชร
ผู้อานวยการ
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
นางนิภาพร พืบขุนทด
นางนิภาพร พืบขุนทด
คณะครู
นางนิภาพร พืบขุนทด
นางนิภาพร พืบขุนทด
นางนิภาพร พืบขุนทด
นางนิภาพร พืบขุนทด
นางนิภาพร พืบขุนทด
นางนิภาพร พืบขุนทด
นายณรงค์ ป้องปัด
นายณรงค์ ป้องปัด
นักเรียน
นางนิภาพร พืบขุนทด
นางนิภาพร พืบขุนทด
คณะครู
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๕. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จานวน 10,๐๐๐ บาท
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
เงิน
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
๑ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและ
๒,๐๐๐
ภายนอกห้องสมุด
- วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งซ่อมแซมห้องสมุด
๒ จัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่านและการ
7,๐๐๐
ค้นคว้าหาความรู้
- หนังสือส่งเสริมการอ่าน
๓ จัดกิจกรรมดึงดูดความสนใจ
๑,๐๐๐
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
๔ ประเมินผล
รวม

เงินนอก
งบประมาณ
-

๒,๐๐๐

-

๔,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

-

10,๐๐๐

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด/ประเมินผล
๑. ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ - สถิติการใช้ห้องสมุด
๒.นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ด้วย
- การเข้าร่วมกิจกรรม
ตนเองจากกิจกรรมที่หลากหลาย
๓.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการ
- ชิ้นงาน
ค้นคว้า

รวม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกสถิติการใช้
ห้องสมุด
- แบบสารวจความพึงพอใจ
- สมุดบันทึกการอ่าน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายทาให้นักเรียนมี
ความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนสูงขึ้น
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งาน/โครงการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
แผนงาน
บริหารวิชาการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์
ข้อที่ ๒
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑, ๒
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑, ๒
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒
พุทธศักราช ๒๕๔๕ และ ฉบับที่ ๓ พุทธศักราช ๒๕๕๓ กาหนดวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้และทักษะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่
เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีการบริการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอในการให้บริการ ตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ ๑๕ ปี
ซึ่งกาหนดให้สถานศึกษาให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าปีละ ๔๐ ชั่วโมง
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ที่ทันสมั ย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น จาเป็น
จะต้องจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมจะ
สามารถส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้อย่างดี ครูสามารถเข้าถึงสาระและสารสนเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การสอน สิ่งสนับสนุนและสิ่งอานวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ซึ่งครูสามารถสอนนักเรียนเกี่ยวกับวิธีค้นหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสอนแนวคิดและความรู้บางประการให้แก่นักเรียนใน
ลักษณะที่มีชีวิตชีวาและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ทาให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น นอกจากนั้ นการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก จาเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาร่วมกัน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลตามความสนใจของนักเรียน
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และทักษะในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
๒.๓ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
๒.๔ เพื่อให้การจัดทาระบบสารสนเทศในโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเอื้อต่อการเรียนรู้
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ร้อยละของนักเรียนสามารถเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้
๓.๑.๒ นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวทุกคน ได้พัฒนาทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ
บนระบบเครือข่ายที่ถูกต้อง ปลอดภัย
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๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้ ICT
๓.๒.๒ สถานศึกษามีสื่อทางเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและสนองความต้องการของผู้เรียน
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
๑. จัดทาโครงการ/แผนปฏิบัติงาน/
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการคัดกรอง
นักเรียน
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. ขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม สื่อ
เทคโนโลยี การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
และการบริหารจัดการ ระบบ ICT
๔. จัดซื้อวัสดุ หมึกพิมพ์
๕. ซ่อมคอมพิวเตอร์/ปริ้นเตอร์
๖. จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑. นิเทศ/กากับติดตาม ควบคุมดูแล
ตรวจสอบ ประเมินผลการทางาน ,
จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
เรียบร้อย
๒. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานให้
บุคลากรต่างๆ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑. ประชุมคณะกรรมการ นาผลการ
ประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อ
นาปัญหาและข้อเสนอแนะไปพัฒนา
งานในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
ผู้อานวยการโรงเรียน

เมษายน ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๓
ตลอดปีการศึกษา

นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน

ตลอดปีการศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน

มีนาคม ๒๕๖๔

นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน

มีนาคม ๒๕๖๔
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๕. งบประมาณ
เงินงบประมาณ 17,360 บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

๑

จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม สื่อ
เทคโนโลยี การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
และการบริหารจัดการ ระบบ ICT
จัดซื้อวัสดุ หมึกพิมพ์
ซ่อมคอมพิวเตอร์/ปริ้นเตอร์
จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อ
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ประเมินผล
รวม

๒
๓
๔
๕

เงิน
งบประมาณ
3,11๐

เงินนอก
งบประมาณ
-

๘,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๒๕๐

-

๘,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๒๕๐

-

-

๑7,36๐

รวม
3,11๐

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียนมีทักษะในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้

วิธีการ
- ประเมิประเมิ
น น

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

๒. ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓. โรงเรียนมีสื่อทางเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสนองความต้องการ
ของผู้เรียน

- ประเมิน/สังเกต

- แบบประเมิน

- สังเกต
- สอบถาม
- ประเมินผล

- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
- แบบประเมินผล

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษามีสื่อทางเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และสนองความต้องการของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ด้วยตนเองสืบค้นข้อมูลตามความสนใจ
มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน
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งาน/โครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
บริหารวิชาการ
ข้อที่ ๓
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ , ๓
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ , ๓
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 25๖3 - 31 มีนาคม 2564
.............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่รั ฐ บาลได้ป ระกาศกาหนดให้ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่ งชาติภายใต้
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานโครงการ
สถานศึ ก ษาสี ข าว ปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข ตามนโยบายการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ใน
สถานศึกษาและแผนงานที่ ๓ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งเข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข มีจิตสานึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยา
เสพติดและอบายมุข
จากผลการประเมิน โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในปีที่ผ่ านมาพบว่าระดับคะแนนการประเมิน
โครงการที่ได้ระดับ ๔ จานวน ๑๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ถือเป็นโครงการที่มีคุณภาพและที่มีความ
จาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาควรมีการดาเนินการต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประการหนึ่งโรงเรียน
บ้านเกาะมะนาว จึงได้จัดทาโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อดาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของ
ชาติและเป้าหมายของศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกัน ป้องกัน และแก้ไข ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน
๒.๒ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน
๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งกายและใจ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการปฏิเสธ หลีกเลี่ยงป้องกันตัวเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และอบายมุข สภาวะเสี่ยงต่อการใช้ความรุนแรง ปัญหาทางเพศ
๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ เห็นคุณค่าของตนเอง มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
๓.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
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.
๓.๒.๑ นักเรียนมีความสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร
และก่อเหตุทะเลาะวิวาท
๓.๒.๒ โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจารและเหตุ
ทะเลาะวิวาท
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา สารวจความต้องการของครู
และนักเรียน
๒. จัดทาโครงการ/แผนปฏิบัติงาน/ปฏิทิน
การปฏิบัติงาน
๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. ขออนุมัติดาเนินโครงการพร้อมแนบรายละเอียด
โครงการ ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
เจ้าหน้าที่การเงิน
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุเนินการจัดซื้อวัสดุ
๔. ครูนาวัสดุมาใช้ในกิจกรรม
- กิจกรรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและ
อบายมุข จากวิทยากรภายนอก
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีต้านยาเสพติด
- กิจกรรมกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ นันทนาการ ต้าน
ยาเสพติด
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สารวจ
ค้นหากลุ่มเสียง
- กิจกรรมส่งครูและนักเรียนแกนนาอบรมเพื่อ
รับผิดชอบด้านยาเสพติดและอบายมุข
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนในวัน
สาคัญ
- กิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
- กิจกรรมสภานักเรียน

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. ๒๕๖๓
เม.ย. ๒๕๖๓

คณะครูโรงเรียนบ้านเกาะ
มะนาว
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ

พ.ค. ๒๕๖๓

ผู้อานวยการโรงเรียน

พฤษภาคม ๒๕๖๓

นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ

พฤษภาคม ๒๕๖๓
พฤษภาคม ๒๕๖๓

ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน

พ.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๓

นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
และคณะกรรมการ
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
และนักเรียนในชุมนุม

ตลอดปีการศึกษา

นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
และคณะกรรมการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
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- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมสารวัตรนักเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- กิจกรรมจิตสังคมบาบัดในโรงเรียน
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑.นิเทศ/กากับติดตาม ควบคุมดูแลตรวจสอบ
ประเมินผลการทางาน , จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องเรียบร้อย
๒. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานและประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑.ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการประเมิน
โครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะไปพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป

นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
และคณะกรรมการ
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ

มี.ค. ๒๕๖๔

นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ

มี.ค. ๒๕๖๔

คณะครู/คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕. งบประมาณ
เงินงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖

กิจกรรม

งบประมาณ

การดาเนินการด้านงบประมาณตามโครงการ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
๕,๐๐๐ บาท
- ค่าเอกสาร
๓,๐๐๐ บาท
- อื่น ๆ
๒,๐๐๐ บาท
กิจกรรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและ
อบายมุข จากวิทยากรภายนอก
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีต้านยาเสพติด
กิจกรรมกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ นันทนาการ
ต้านยาเสพติด
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สารวจ ค้นหา
กลุ่มเสียง
กิจกรรมส่งครูและนักเรียนแกนนาอบรมเพื่อ
รับผิดชอบด้านยาเสพติดและอบายมุข
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

๕,๐๐๐

นอก
งบประมาณ
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ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

นอก
งบประมาณ

๗ กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนในวัน
สาคัญ
๘ กิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
๙ กิจกรรมสารวัตรนักเรียน
๑๐ กิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๑๑ กิจกรรมจิตสังคมบาบัดในโรงเรียน
รวม
๖. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. ร้อยละผู้เรียนมีทักษะในการ
ปฏิเสธ หลีกเลี่ยงป้องกันตัวเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและ อบายมุข
สภาวะเสี่ยงต่อการใช้ความรุนแรง
ปัญหาทางเพศ
๒. ร้อยละผู้เรียนเห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีความมั่นใจ และกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
การผลิตน้าดื่มมีความเพียงพอ
สาหรับให้บริการกับนักเรียน
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน
๓. ร้อยละผู้เรียนสามารถสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
กีฬา และนันทนาการนักเรียน
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน
มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของ
การใช้น้าอย่างประหยัด และคุ้มค่า

รวม

๕,๐๐๐

วิธีการประเมิน
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์

- การสังเกต
- การสัมภาษณ์

- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์

- การตรวจเอกสารหรือผลงาน - แบบบันทึกรายงาน
นักเรียน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ห่างไกล
จากยาเสพติด
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งาน/โครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
บริหารวิชาการ
ข้อที่ ๓
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ , ๓
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ , ๓
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 25๖3 - 31 มีนาคม 2564
............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จัดให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในสภาพปัจจุบัน จะเห็นว่านักเรียน
โดยทั่วไปขาดระเบียบ วินัย ในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน โรงเรียนเป็นสังคม
แห่งแรกที่นักเรียนจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น โรงเรียนจะต้องฝึกให้นักเรียนมีคุณสมบัติทางด้านพฤติกรรม ร่างกาย
อารมณ์ สังคมที่ดีสมกับเป็นเยาวชนของชาติ มีประชาธิปไตยอยู่ในจิตสานึกที่ดี เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ยอมรับใน
สิทธิที่ตนพึงมีและเคารพสิทธิต่อผู้อื่นปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน เพื่อความสงบสุขของสังคม
โรงเรี ย นจึ ง เห็ น สมควรที่ จ ะน ารู ป แบบประชาธิ ป ไตยมาใช้ ใ นโรงเรี ย น เพื่ อ เป็ น การปู พื้ น ฐาน
ประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้ สามารถ
ดารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข และจากผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในปีที่
ผ่านมาพบว่าระดับคะแนนการประเมินโครงการที่ได้ระดับ ๔ จานวน ๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๓
คะแนน และระดับคะแนนการประเมินโครงการที่ได้ระดับ ๓ จานวน ๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๖
คะแนน ถือเป็นโครงการที่มีคุณภาพและที่มีความจาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาควรมีการดาเนินการ
ต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๖๓
2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตย
๓.๑.๒ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีนิสัยรักความเป็นประชาธิปไตย เคารพสิทธิของผู้อื่น และนาประชาธิปไตยไปใช้
ประโยชน์ในชีวิต ประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นวางแผน (P)
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา สารวจความต้องการของครู
เม.ย. ๒๕๖๓
คณะครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
และนักเรียน
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
๒. จัดทาโครงการ/แผนปฏิบัติงาน/ปฏิทิน
เม.ย. ๒๕๖๓
การปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการโรงเรียน
๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม
พ.ค. ๒๕๖๓
- แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. ขออนุมัติดาเนินโครงการพร้อมแนบรายละเอียด
โครงการ ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
เจ้าหน้าที่การเงิน
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุเนินการจัดซื้อวัสดุ
๔. ครูนาวัสดุมาใช้ในกิจกรรม
- เลือกตั้งประธานนักเรียน และ สมาชิกสภานักเรียน
- กิจกรรมสภานักเรียน
- ครูทุกจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดย
สอดแทรกอย่างสม่าเสมอในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน
- กิจกรรมเขตสีรับผิดชอบ
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑.นิเทศ/กากับติดตาม ควบคุมดูแลตรวจสอบ
ประเมินผลการทางาน , จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องเรียบร้อย
๒. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานและประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑.ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการประเมิน
โครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะไปพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป

พฤษภาคม ๒๕๖๓
พฤษภาคม ๒๕๖๓
พฤษภาคม ๒๕๖๓

นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน

พ.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๓
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
คณะกรรมการนักเรียน
คณะครูและบุคลากร

ตลอดปีการศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ

มี.ค. ๒๕๖๔

นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ

มี.ค. ๒๕๖๔

คณะครู/คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ จานวน ๓,000 บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1 เลือกตั้งประธานนักเรียน และ สมาชิกสภานักเรียน
๒ กิจกรรมสภานักเรียน
๓ ครูทุกจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดย
สอดแทรกอย่างสม่าเสมอในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน
รวม
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ และฝึกฝน
ตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตาม
ระบอบประชาธิปไตย
๒. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประชาธิปไตย
๓. นักเรียนมีนิสัยรักความเป็น
ประชาธิปไตย เคารพสิทธิของผู้อื่น และ
นาประชาธิปไตยไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

นอก
งบประมาณ
-

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

-

-

งบประมาณ

รวม

๓,๐๐๐

วิธีวัด/ประเมินผล
สัมภาษณ์
สังเกต

เครื่องมือที่ใช้
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต

สัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์

ประเมินผล

แบบประเมินผล

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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งาน/โครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน
บริหารวิชาการ
ข้อที่ ๔
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ , ๒
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ , ๒
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายณรงค์ ป้องปัด
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 25๖3 - 31 มีนาคม 2564
………………………………………………......................................................................…………………………….......................
๑. หลักการและเหตุผล
ตามหลักการสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มุ่งเน้นที่
จะยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็น
คนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและ
คุณธรรม
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวเล็งเห็นความสาคัญตามหลักการนี้ โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งยังปลูกฝังค่านิยมต่างๆ ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีเมื่อจบการศึกษา
ออกไป ซึ่งในทุก ๆ ปีการศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวได้ผลิตนักเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.๓) ซึ่งเป็น
ชั้นสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นอนุบาล ๒ นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาดังกล่าวได้ศึกษาต่อในหน่วยงาน
การศึกษาต่างๆ ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ และบางส่วนก็ยังคงศึกษาต่อที่โรงเรียนเดิม
เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และลูกศิษย์ รวมทั้งเป็น
การสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับรุ่นน้อง โรงเรียนจึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศเรียนขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา
๒.๒ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา
๒.๓ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนที่สาเร็จการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
๓.๑.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนชุมชน ผู้ปกครอง
และนักเรียน มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
๓.๒.๒ นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามีขวัญกาลังใจ เห็นประโยชน์ของการศึกษาและเห็นคุณค่า
ในตนเอง เป็นต้นแบบในการสร้างแรงจูงใจให้กับรุ่นน้องได้
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๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
สารวจความต้องการของครูและนักเรียน
๒. จัดทาโครงการ/แผนปฏิบัติงาน/ปฏิทิน
การปฏิบัติงาน
๓. กาหนดแนวทางและรูปแบบในการดาเนินงาน
๔. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมและจัดทาข้อตกลงใน
การพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงาน
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. ขออนุมัติดาเนินโครงการพร้อมแนบรายละเอียด
โครงการ ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
เจ้าหน้าที่การเงิน
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการจัดซื้อวัสดุ
๔. ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
- พิธีบายศรีสู่ขวัญ
- มอบประกาศนียบัตร
- จัดแสดงนิทรรศการผลงานและซุ้มถ่ายรูป
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑.นิเทศ/กากับติดตาม ควบคุมดูแลตรวจสอบ
ประเมินผลการทางาน , จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องเรียบร้อย
๒. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานและประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑.ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการประเมิน
โครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะไปพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย. ๒๕๖๓
เม.ย. ๒๕๖๓
พ.ค. ๒๕๖๓
พ.ค. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
คณะครูโรงเรียนบ้าน
เกาะมะนาว
นายณรงค์ ป้องปัด
ผู้อานวยการโรงเรียน
และคณะครู
ผู้อานวยการโรงเรียน

พ.ค. ๒๕๖๓

นายณรงค์ ป้องปัด

พ.ค. ๒๕๖๓
พ.ค. ๒๕๖๓

ผู้อานวยการโรงเรียน
งานงบประมาณ

มี.ค. ๒๕๖๔
มี.ค. ๒๕๖๔
มี.ค. ๒๕๖๔

คณะครู และบุคลากร
คณะครู และบุคลากร
คณะครู และบุคลากร

ตลอดปีการศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน
นายณรงค์ ป้องปัด

มี.ค. ๒๕๖๔

นายณรงค์ ป้องปัด

มี.ค. ๒๕๖๔

คณะครู/คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๕. งบประมาณ
เงินงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม
๑ จัดประชุมเกี่ยวกับวิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัด
กิจกรรมที่ผ่านมา สารวจความต้องการของครูและ
นักเรียน และวางแผนการดาเนินกิจกรรม
- กาหนดวันประชุมและแสดงความคิดเห็นในการ
ดาเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินกิจกรรม ประชุม
คณะกรรมการ

งบประมาณ นอกงบประมาณ
-

รวม
-

๒

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- ร่วมกันเสนอแนะรูปแบบการจัดพิธี พิธีการและ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาบายศรี วัสดุที่ใช้ใน
งานพิธีและตกแต่งบริเวณพิธี
- ติดต่อประสานปราชญ์ชาวบ้านในการทาพิธีบายศรี
สู่ขวัญ

๕๐๐

-

๕๐๐

๓

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่
- จัดซื้อปกประกาศนียบัตร และชุดครุยนักเรียนที่
สาเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล
- จัดซื้อเครื่องดื่มและอาหารว่างสาหรับผู้เข้าร่วมพิธี
- จัดฝึกซ้อมขั้นตอนการเข้ารับมอบประกาศนียบัตร
และลาดับขั้นตอนพิธีการ

๒,๕๐๐

-

๒,๕๐๐

๔

จัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนและซุ้มถ่ายรูป
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและร่วมกัน
ออกแบบในจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนและ
ซุ้มถ่ายรูป
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
- จัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนและซุ้มถ่ายรูป
ตามแนวทางและรูปแบบที่กาหนดไว้ร่วมกัน

๑,๕๐๐

-

๑,๕๐๐
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ที่
๕

กิจกรรม
งบประมาณ นอกงบประมาณ
เก็บรวมรวมข้อมูล สรุปผลการดาเนินงาน
๕๐๐
- จัดทารายงานการดาเนินโครงการ
- นาเสนอรายงานการดาเนินโครงการต่อ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ผลการดาเนินงานแก่
สาธารณชน
รวม

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
๑๐๐ คน
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทน
ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน มีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมและมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน
๔. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามีขวัญกาลังใจ
เห็นประโยชน์ของการศึกษาและเห็นคุณค่าใน
ตนเอง เป็นต้นแบบในการสร้างแรงจูงใจให้กับ
รุ่นน้องได้

วิธีการประเมิน
- ลงทะเบียน
- ลงทะเบียน

รวม
๕๐๐

๕,๐๐๐

เครื่องมือที่ใช้
- แบบลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม
- แบบลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม

- สอบถาม
- สัมภาษณ์

- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์

- สอบถาม
- สัมภาษณ์

- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ นักเรียนเห็นความสาคัญของการเรียนส่งผลให้มีความต้องการที่จะศึกษาต่อในชั้นสูงขึ้นต่อไป
๗.๒ นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน
๗.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา ทาให้เกิดความสามัคคี ให้ความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
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งาน/โครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
บริหารวิชาการ
ข้อที่ ๖
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๒
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
1 เมษายน 25๖3 - 31 มีนาคม 2564
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………...................
1. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยพระราชบั ญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 6 มาตรา 48 กาหนดให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพภาย ในเป็นหนึ่งในกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมทั้งรองรับ
การประกันคุณภาพจากภายนอก
เพื่อสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ
และมาตรฐาน กระตุ้นให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนได้ตระหนักและให้ความสาคัญเกี่ยวกับรายงานผลที่เกิดขึ้น
ในหนึ่งรอบปีของตนเองให้มีประสิทธิภาพ และรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในการดาเนินงาน
ต่อไป และจากผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในปีที่ผ่านมาพบว่าระดับ
คะแนนการประเมินโครงการที่ได้ระดับ ๔ จานวน ๑๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ถือเป็นโครงการที่มี
คุณภาพและที่มีความจาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาควรมีการดาเนินการต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๖3
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อดาเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๒.๒ เพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการดาเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ เพื่อนาผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบโดยครูทุกคนมีส่วนร่วม
๓.๑.๒ ได้ทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนโดยการระดมความคิดจาก
ครูทุกคนในโรงเรียน
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
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กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา สารวจความต้องการของครู
และนักเรียน
๒. จัดทาโครงการ/แผนปฏิบัติงาน/ปฏิทิน
การปฏิบัติงาน
๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. ขออนุมัติดาเนินโครงการพร้อมแนบรายละเอียด
โครงการ ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
เจ้าหน้าที่การเงิน
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุเนินการจัดซื้อวัสดุ
๔. ครูนาวัสดุมาใช้ในกิจกรรม
- จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
- จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและให้บริการ
- ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาและจัดทารายงานผลการประเมิน(SAR)
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑.นิเทศ/กากับติดตาม ควบคุมดูแลตรวจสอบ
ประเมินผลการทางาน , จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องเรียบร้อย
๒. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานและประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑.ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการประเมิน
โครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะไปพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. ๒๕๖3

คณะครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

เม.ย. ๒๕๖3

นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ

พ.ค. ๒๕๖3

ผู้อานวยการโรงเรียน

พฤษภาคม ๒๕๖3

นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ

พฤษภาคม ๒๕๖3
พฤษภาคม ๒๕๖3

ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน

พ.ค. – มิ.ย. ๒๕๖3

นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ

พ.ค. – มิ.ย. ๒๕๖3

คณะครู และบุคลากร

พ.ค. ๖3 – มี.ค.๖4
มีนาคม ๒๕๖4

คณะครูผู้รับผิดชอบ
คณะครู และบุคลากร

ตลอดปีการศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน
นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ

มี.ค. ๒๕๖4

นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ

มี.ค. ๒๕๖4

คณะครู/คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕. งบประมาณ
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เงินงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
๑,๐๐๐

นอก
งบประมาณ
-

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

๒,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

๑

จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
- กาหนดวันจัดประชุมสัมมนาเรื่องการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาแก่ครูและบุคลากร
- กาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
- กาหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน ประชุมคณะกรรมการฯ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจาปี
- แต่งตั้งคณะ กรรมการดาเนินงาน จัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปี ๒๕๖3
- คณะกรรมการจัดทาแผนงาน เขียนโครงการให้
สอดคล้อง สัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษา
- นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขออนุมัติ
แผนปฏิบัติการ จัดพิมพ์รูปเล่ม
- ดาเนินงานตามโครงการที่ระบุไว้ นิเทศ กากับ
ติดตามการจัดทาแผนปฏิบัติการและการดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา
จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและให้บริการ
- กาหนดผู้รับผิดชอบในการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ
- ดาเนินการรวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้องครอบคลุม ทันสมัย พร้อมใช้
- ให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการ
ใช้ทุกฝ่าย
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและ
จัดทารายงานผลการประเมิน(SAR)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
- จัดทาเครื่องมือประเมิน กรอบการประเมิน และ
เอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรียน

๒

๓

๔
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ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

นอก
งบประมาณ

๔ - เก็บรวมรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน
(ต่อ) - จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
- นาเสนอรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่
ผลการดาเนินงานแก่สาธารณชน
รวม
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
๑. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการงานประจาปี ๒๕๖3 - การนิเทศ กากับ ติดตาม/
ประเมินโครงการ
ที่เหมาะสม

รวม

๕,๐๐๐
เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินโครงการ

๒. โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่าง - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เป็นระบบทันสมัย พร้อมใช้
๓. มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จัดทา - การนิเทศ กากับ ติดตาม - แบบสรุปรายงาน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเผยแพร่
ผลการดาเนินงาน
๔. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
- การประเมินมาตรฐาน
- แบบประเมินมาตรฐาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร มีการพัฒนาบุคลากรครู ผู้เรียน การจัดการ
เรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
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รายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่สนับสนุนงานบริหารทั่วไป จานวน ๑0 โครงการ
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งาน/โครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
บริหารงานทั่วไป
ข้อที่ ๓
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑, ๒
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑, ๒
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางอาไพ มะลิวัน และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
๑. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ความสามารถ
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา นอกจากจะ
ดาเนินด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือ แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน ก็เป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งด้านการ
สื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกัน เป็นต้น
ว่าปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของยาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรือ
อื่น ๆ ที่เป็ น ผลเสี ย ต่อสุ ขภาพจิ ตและสุ ขภาพกายของทุก คนที่เ กี่ยวข้อง ทางโรงเรียนจึงมีความตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญที่จะต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้มีกระบวนการทางานเป็นระบบมีความชัดเจน จึงมี
การประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมทั้งมีวิธีการ กิจกรรมและ
เครื่องมือ ต่างๆ ที่มีคุณภาพ เพื่อการดูแลช่วยเหลื อนักเรียน ความสาเร็จของงานย่อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ ผลดีย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
และสังคม
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้การดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน มีการทางานร่วมกันโดยผ่าน
กระบวนการดาเนินงานที่ชัดเจน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.๑.๑ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา
๓.๑.๒ สัมพันธภาพระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น
๓.๑.๓ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
๓.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๒.๑ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา ร้อยละ ๗0
๓.๒.๒ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ร้อยละ ๗0
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๔. กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน(P )
๑.วิเคราะห์สภาพปัญหา สารวจความต้องการ
๒.จัดทาโครงการ/แผนปฏิบัติงาน/ปฏิทินการปฏิบัติงาน
๓.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ขั้นปฏิบัติ(D)
๑.ขออนุมัติดาเนินกิจกรรม/งาน/โครงการพร้อมแนบ
รายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อขอจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านหัวหน้า
กลุ่มบริหารงบประมาณและเจ้าหน้าที่การเงิน
๒.ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติกิจกรรม/งาน/โครงการ
๓.เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔.ดาเนินกิจกรรม/งานตามที่ขออนุมัติ
๔.๑ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมโฮมรูม ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
- กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
- กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
- กิจกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรม
นักเรียน
- กิจกรรมตามระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน(C)
๑.นิเทศ/กากับติดตาม ควบคุมดูแลตรวจสอบ ประเมินผลการ
จัดทาเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
๒.สรุปผลการดาเนินงาน รายงานผลและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา(A)
ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาสรุปผลการปฏิบัติงาน
ผลการรายงานการดาเนินงาน ผลการประเมินมาวิเคราะห์ สรุป
เพื่อนาปัญหาและข้อเสนอแนะไปพัฒนางานในการศึกษาต่อไป

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.๖3
พ.ค.๖3
พ.ค.๖3

นางอาไพ มะลิวัน และคณะ
นางอาไพ มะลิวัน และคณะ
ผู้อานวยการโรงเรียน

พ.ค.๖3

นางอาไพ มะลิวันและคณะ
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
ครูทุกคน

พ.ค.๖3-มี.ค.๖4
พ.ค.๖3-มี.ค.๖4
พ.ค.๖3-มี.ค.๖4
พ.ค.๖3-มี.ค.๖4
พ.ค.๖3-มี.ค.๖4
พ.ค.๖3-มี.ค.๖4
พ.ค.๖3-มี.ค.๖4

ครูทุกคน
ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา
ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา
ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา
ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ/ครู
ทุกคน
ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา

ตลอดปีการศึกษา นางอาไพ มะลิวัน และคณะ
๑๕ มี.ค.๖4

นางอาไพ มะลิวัน และคณะ

๓๑ มี.ค.๖4

นางอาไพ มะลิวันและคณะ
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๕. งบประมาณ
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม
๑ กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
๒ กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน
๓ กิจกรรมการส่งเสริมนักเรียน
๔ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
๕ กิจกรรมการป้องกันและแก้ปัญหา
๖ กิจกรรมตามระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
รวม

งบประมาณ นอกงบประมาณ
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

รวม
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕,๐๐๐

๖. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
๑. การดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ

วิธีการวัด/
ประเมินผล
- ข้อมูล

๒. โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ชุมชน มีการทางานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน
๓. นักเรียนทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัย

- การบันทึก

๔. น้าหนักและส่วนสูงนักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

- ติดตามเกณฑ์
น้าหนัก ส่วนสูง
ของนักเรียน
- การสอบถาม

๕. นักเรียนมีทักษะการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง
๖. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยของตนเอง

- ตรวจสุขภาพ

- การสารวจ
ความพึงพอใจ
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เครื่องมือที่ใช้
- บันทึกกิจกรรมโฮมรูม
ระเบียนสะสม,แบบ
ประเมินพฤติกรรม,แบบ
ประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์,แบบสัมภาษณ์
นักเรียน,แบบสัมภาษณ์
ผู้ปกครอง.แบบคัดกรอง
นักเรียน,แบบบันทึกเยี่ยม
บ้านนักเรียน
- แบบบันทึก
- แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพ
- แบบบันทึกน้าหนัก
ส่วนสูงของนักเรียน
- แบบสอบถาม
- แบบสอบถามความ
พึงพอใจ
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ โดยนักเรียนทุก
คนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัย และโรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน มีการทางาน
ร่วมกันโดยผ่าน กระบวนการดาเนินงานที่ชัดเจน
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งาน/โครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

อนามัยโรงเรียน
บริหารงานทั่วไป
ข้อที่ ๓
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวสุวนันท์ นาทศรีทา
ระยะเวลาดาเนินการ
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนโดยทั่วไป มักจะดาเนินชีวิติอย่างง่ายๆ ไม่มีแบบแผนไม่คานึงถึงความ
สะอาด ความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บที่กาลังแพร่ระบาดอย่างการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตลอดจนผู้ปกครองของนักเรียนยังขาดความเข้าใจในด้านสุขภาพอนามัย เด็ก ๆ ถูกปล่อย
ปละละเลยในด้านสุขภาพอนามัย ทางโรงเรียนมีความต้องการให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า แต่การที่
จะทาให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์โดยทั่วไปจะต้องให้บริการด้านสุขภาพอนามัย และพัฒนาสุขนิสัยนักเรียน
ไปพร้อมกันอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งต้องมีการติดตามผลย่างใกล้ชิด
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานเป็นอย่างดีก่อให้เกิดความสาเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวจึงได้กาหนดให้มีโครงการบริการสุขภาพอนามัยของนักเรียน
ขึ้นในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนตามปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และกาหนดให้เป็นโครงการใหม่
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัย
๒. เพือ่ เพิ่มทักษะการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของนักเรียน
๓. เป้าหมาย
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดี และมีสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ์
ด้านปริมาณ
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย
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4. กิจกรรม/ระยะเวลา/สถานที่ /และผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
๑. ประชุมเสนอโครงการเพื่อกาหนดเวลา และ
ระยะการทางาน
๒. จัดทาแผนงบประมาณ และดาเนินการตามแผน
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. ขออนุมัติดาเนินโครงการพร้อมแนบรายละเอียด
โครงการ ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
และเจ้าหน้าที่การเงิน
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ และวัสดุ
๔. ดาเนินกิจกรรมตามที่ขออนุมัติ
- ดาเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
- ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน
- หัวไร้เหา
- ฟันใสยิ้มสวย
- บริการส่งต่อ (กรณีอุบัติเหตุ)
- สารวจภาวะโภชนาการ
- บริการตรวจสุขภาพ
- โรงเรียนและชุมชนปลอดลูกน้ายุงลาย
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑. นิเทศ/กากับติดตาม ควบคุมดูแลตรวจสอบ
ประเมินผลการทางาน , จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องเรียบร้อย
๒. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรต่างๆ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑. ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการ
ประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนาปัญหา
และข้อเสนอแนะไปพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. ๒๕๖๓

นางสาวสุวนันท์ นาทศรีทา

พ.ค.25๖๓- มี.ค.25๖๔ นางสาวสุวนันท์ นาทศรีทา
พฤษภาคม ๒๕๖๓

นางสาวสุวนันท์ นาทศรีทา

พฤษภาคม ๒๕๖๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๓

ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน

ตลอดปีการศึกษา

นางสาวสุวนันท์ นาทศรีทา

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ภาคเรียนละสองครั้ง
ภาคเรียนที่ ๑
ทุกสัปดาห์

นางสาวสุวนันท์ นาทศรีทา
นางสาวสุวนันท์ นาทศรีทา
ครูประจาชั้น/ครูทีปรึกษา
ครูประจาชั้น/ครูทีปรึกษา
นางสาวสุวนันท์ นาทศรีทา
นางสาวสุวนันท์ นาทศรีทา
ครูประจาชั้น/ครูทีปรึกษา
นางสาวสุวนันท์ นาทศรีทา

ตลอดปีการศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน
นางสาวสุวนันท์ นาทศรีทา
นางสาวสุวนันท์ นาทศรีทา

มี.ค. ๒๕๖๔

มี.ค. ๒๕๖๔
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๕. งบประมาณ
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม
๑ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
๒ ค่าเวชภัณฑ์

งบประมาณ นอกงบประมาณ
๑,๐๐๐
๔,๐๐๐
รวม

รวม
๑,๐๐๐
๔,๐๐๐
๕,๐๐๐

๖. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดูแลความปลอดภัย
ด้านสุขภาพอนามัย

วิธีการวัด/
ประเมินผล
- การสังเกต
- สอบถาม
- ประเมินความพึง
พอใจ
- เทียบเกณฑ์น้าหนัก
ส่วนสูงของนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบสอบถาม
- แบบประเมินความพึง
พอใจ
- แบบบันทึกน้าหนัก
ส่วนสูง

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดี และมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
๒. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย
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งาน/โครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

วันสาคัญ
บริหารทั่วไป
ข้อที่ ๕
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑, ๓
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑, ๓
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุพิน พูนเกษม และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
..............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เด็กและครูร่วมกิจกรรมวันสาคัญกับชุมชน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทาง
ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมมาตั้ ง แต่ อ ดี ต มี วั น ส าคั ญ ต่ า ง ๆ มากมายที่ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ม าช้ า นานสื บ ทอดกั น มา
แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วน
ใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความสาคัญ ขาดจิตสานึกในการเป็นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคม
แห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่าย
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวจึงได้จัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าการรักษาไว้
ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดารงไว้ซึ่งประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทา
กิจกรรมในวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถนาหลักธรรมไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ท าให้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ซึ่ ง เป็ น รากฐานในการพั ฒ นาสั ง คมประเทศชาติ ใ ห้ มี ค วามสั น ติ สุ ข
เจริญรุ่งเรืองสืบไป
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อให้นักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมวันสาคัญกับชุมชน
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนนาความรู้จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตสานึกในการรัก
ท้องถิ่น
3. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.1.๑ นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนในวันสาคัญ
๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ 100 เกิดความรักภาคภูมิใจในกิจกรรมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.1 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนในวันสาคัญ
๓.2.๒ นักเรียนเกิดความรักภาคภูมิใจในกิจกรรมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องจัดทาโครงการ
เพื่ออนุมัติ
1.1 ประชุมชี้แจงประธานและกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูที่เกี่ยวข้อง
1.2 จัดทาโครงการ/แผนปฏิบัติงาน/
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
1.3 ตั้งคณะกรรมจัดประเมินผล
โครงการ
ขั้นปฏิบัติ (D)
1. ขออนุมัติดาเนินโครงการพร้อมแนบ
รายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อขอจัดซื้อจัด
จ้าง
2. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
3. เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์
4. ดาเนินกิจกรรม/งานตามที่ขออนุมัติ
๕. กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- วันวิสาขบูชา
- วันไหว้ครู
- วันสุนทรภู่
- วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา/
ภาษาไทยแห่งชาติ
- วันแม่แห่งชาติ
- วันวิทยาศาสตร์
- วันพ่อแห่งชาติ
- วันปีใหม่
- วันเด็กแห่งชาติ
- วันมาฆบูชา
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
1. นิเทศ/กากับติดตามการดาเนินกิจกรรม
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
รายงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้
บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. 2563

นางสุพิน พูนเกษม

เม.ย. 2563

นางสุพิน พูนเกษม

เม.ย. 2563

นางสุพิน พูนเกษม

เม.ย. 2563

ผู้อานวยการโรงเรียน

พ.ค. 2563

นางสุพิน พูนเกษม
คณะกรรมการ

พ.ค. 2563
พ.ค. 2563

ผู้อานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการ

พ.ค. 2563

นางสุพิน พูนเกษมและคณะ

พฤษภาคม ๒๕๖3
มิถุนายน ๒๕๖3
มิถุนายน ๒๕๖3
กรกฎาคม ๒๕๖3
กรกฎาคม ๒๕๖3
สิงหาคม ๒๕๖3
สิงหาคม ๒๕๖3
ธันวาคม ๒๕๖3
มกราคม ๒๕๖4
มกราคม ๒๕๖4
กุมภาพันธ์ ๒๕๖4

นายวิชัย ตรีวธุ
นางสุพิน พูนเกษม
นางนิภาพร พืบขุนทด
นายวิชัย ตรีวธุ
นางสุพิน พูนเกษม
นางนิภาพร พืบขุนทด
นางสุพิน พูนเกษม
น.ส.ปรีชญา เรืองธนานุรักษ์
นางสุพิน พูนเกษม
นายณรงค์ ป้องปัด
นางสุพิน พูนเกษม
นายวิชัย ตรีวธุ

ตลอดปีการศึกษา

นางสุพิน พูนเกษม

มี.ค. 2564

นางสุพิน พูนเกษม
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กิจกรรม
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
1. ประชุมคณะกรรมการ รายงานผลการ
ประเมินโครงการ นาผลที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
และนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา
โครงการในปีการศึกษาต่อไป
5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ 2๐,๐๐0 บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
๑ วันวิสาขบูชา
๒ วันไหว้ครู
๓ วันสุนทรภู่
๔ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา/ภาษาไทยแห่งชาติ
๖ วันแม่แห่งชาติ
๗ วันวิทยาศาสตร์
๘ วันพ่อแห่งชาติ
๙ วันปีใหม่
๑๐ วันเด็กแห่งชาติ
๑๑ วันมาฆบูชา
รวม
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ได้ร่วมกิจกรรมวันสาคัญกับชุมชน
๒. นักเรียนนาความรู้จากการปฏิบัติจริง
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตสานึกใน
การรักษ์ท้องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค. 2564

คณะครูทุกท่าน

งบประมาณ นอกงบประมาณ
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕๐๐

รวม
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕๐๐
๒๐,๐๐๐

วิธีการประเมินผล
สังเกต

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

สอบถาม/สังเกต

แบบสอบถาม/สังเกต

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนเห็นคุณค่าและความสาคัญของวันสาคัญและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงปฏิบัติจริง เกิดความใฝ่รู้
และภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
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งาน/โครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง
บริหารทั่วไป
ข้อที่ ๕
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑, ๓
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑, ๓
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายโสภณ พันชะนะ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. หลักการและเหตุผล
โลกในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ทาให้ความใช้จ่ายในการดารงชีวิตสูงขึ้น
แต่ประชาชนของบ้านเกาะมะนาวและหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
อาชีพหลัก ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่า ทาให้มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย เป็นสาเหตุให้ผู้ปกครอง
นักเรียนมีหนี้สิน โรงเรียนจึงมองเห็นความสาคัญในการจัดทาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อให้
นักเรียนได้ใช้กระบวนการกลุ่มทางานร่วมกันเป็นทีม มีการประหยัดอดออม ฝึกทักษะการเรียนรู้ระบบสหกรณ์
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและดารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขตลอดไป
จากผลการด าเนิ น งานตามโครงการในรอบปี ที่ ผ่ า นมา พบว่ า กิ จ กรรมบางกิ จ กรรมยั ง ปฏิ บั ติ ไ ด้
ไม่ต่อเนื่ อง สภาพภูมิอากาศไม่ เ อื้อ อ านวยในการจั ดกิ จกรรม ดังนั้นเพื่อให้ กิจ กรรมในโครงการบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ และให้นักเรียนรู้จักการดารงชีวิตแบบพอเพียงและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันต่อไป จึงได้จัดทา
โครงการนี้ขึ้นต่อเนื่อง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด มีทักษะดารงชีวิตแบบพอเพียง และสามารถ
พึ่งตนเองได้
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักนาขยะมาเปลี่ยนเป็นรายได้ รู้จักนาเศษอาหารมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพและ
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนได้รับการปฏิบัติและพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น
๓.๒ เป้าหมายเชิงประมาณ
นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน
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๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา สารวจความต้องการของครู
และนักเรียน
๒. จัดทาโครงการ/แผนปฏิบัติงาน/ปฏิทิน
การปฏิบัติงาน
๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. ขออนุมัติดาเนินโครงการพร้อมแนบรายละเอียด
โครงการ ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
เจ้าหน้าที่การเงิน
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุเนินการจัดซื้อวัสดุ
๔. ครูนาวัสดุมาใช้ในกิจกรรม
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑.นิเทศ/กากับติดตาม ควบคุมดูแลตรวจสอบ
ประเมินผลการทางาน , จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องเรียบร้อย
๒. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานและประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑.ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการประเมิน
โครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะไปพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป
๕. งบประมาณ
เงินงบประมาณ 10,๐๐๐ บาท
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม
๑ กิจกรรมธนาคารขยะ
๒ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
๓ กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่/กิจกรรมเลี้ยงปลานิล
๔ ติดตาม / ประเมินผลโครงการ
รวม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. ๒๕๖3

นายโสภณ พันชะนะ

เม.ย. ๒๕๖3

นายโสภณ พันชะนะ

เม.ย. ๒๕๖3

ผู้อานวยการโรงเรียน

พ.ค. ๒๕๖3

นายโสภณ พันชะนะ ,
และคณะ

พ.ค. ๒๕๖3
พ.ค. ๒๕๖3
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

นายโสภณ พันชะนะ

มี.ค. ๒๕๖4

นายโสภณ พันชะนะ

มี.ค. ๒๕๖4

คณะครู

งบประมาณ
3,๐๐๐
2,๐๐๐
5,๐๐๐
-

นอกงบประมาณ
-
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๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียนรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด มีทักษะดารงชีวิต
แบบพอเพียง และสามารถพึ่งตนเองได้
๒. นักเรียนรู้จักนาขยะมาเปลี่ยนเป็นรายได้ รู้จักนา
เศษอาหารมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพและรู้จักการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์

วิธีการประเมินผล
- สังเกต
- ตรวจสอบบัญชีธนาคาร
ขยะ , บัญชีสหกรณ์โรงเรียน
- สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- สมุดบัญชีธนาคารขยะ,
สมุดบัญชีสหกรณ์
- แบบสอบถาม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม
และถูกต้อง มีประสบการณ์สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของตนเองได้ และส่งเสริมให้โรงเรียนมี
ทัศนียภาพร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
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งาน/โครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

พัฒนาศักยภาพทางกายและกีฬา
บริหารทั่วไป
ข้อที่ ๒
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑, ๓
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑, ๓
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวิชัย ตรีวธุ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การสร้าง
เสริมสุขภาพ สมรรถภาพการป้องกันโรค การดารงสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งมีความสาคัญเป็นอย่าง
มากต่ อ การพั ฒ นาสุ ข ภาพ ท าให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความรู้ แ ละความสามารถน าความรู้ ทั ก ษะ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน โดยส่งผลให้เกิดความตระหนัก แลความรับผิดชอบต่อสุขภาพ เกิดการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
ความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบั ติเกี่ยวกับสุขภาพ ทาให้ชีวิตมีสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะในกระบวนการในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม อันจะทาให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ในการดาเนินชีวิต
ในสภาพปัจจุบั น การพัฒ นาสมรรถภาพทางด้านต่างๆ ของนักเรียนยังไม่บรรลุ ผลเท่าที่ควร จึงทาให้
นักเรียนมีสมรรถภาพกายที่ ไม่ดี สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง การกีฬาไม่เป็นที่น่าพอใจ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จึงเห็นควรแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ /อุปกรณ์กีฬา
รวมถึงการนานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตามหน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดขึ้น
จากผลการดาเนินงานตามกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา ในบางกิจกรรมยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ในบางกิจกรรมต้องดาเนินการต่อเนื่อง จึงได้จัดทาโครงการนี้ต่อเนื่อง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
๒.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
๒.๓ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
3. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.1 นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีอนามัยที่ดีร้อยละ ๑๐๐
๓.๑.๒ นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬาตามศักยภาพร้อยละ ๑๐๐
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนทุกคนมีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
๓.๒.๒ นักเรียน มีเจตคติที่ดีต่อการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
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๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา สารวจความต้องการของครู
และนักเรียน
๒. จัดทาโครงการ/แผนปฏิบัติงาน/ปฏิทิน
การปฏิบัติงาน
๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. ขออนุมัติดาเนินโครงการพร้อมแนบรายละเอียด
โครงการ ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและ
เจ้าหน้าที่การเงิน
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุเนินการจัดซื้อวัสดุ
๔. ครูนาวัสดุมาใช้ในกิจกรรม ดังนี้
๔.๑ ปรับปรุงสนามกีฬา และซื้ออุปกรณ์กีฬา
๔.๒ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
๔.๓ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาขยายโอกาส
๔.๔ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย
๔.๕ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา สพป. ชย. ๓ กีฬา
สพฐ.
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑.นิเทศ/กากับติดตาม ควบคุมดูแลตรวจสอบ
ประเมินผลการทางาน , จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องเรียบร้อย
๒. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานและประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑.ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการประเมิน
โครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะไปพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. ๒๕๖3

นายวิชัย ตรีวุธ

เม.ย. ๒๕๖3

นายวิชัย ตรีวุธ

เม.ย. ๒๕๖3

ผู้อานวยการโรงเรียน

พ.ค. ๒๕๖3

นายวิชัย ตรีวุธ
และคณะ

พ.ค. ๒๕๖3
พ.ค. ๒๕๖3
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

นายวิชัย ตรีวุธ

มี.ค. ๒๕๖4

นายวิชัย ตรีวุธ

มี.ค. ๒๕๖4
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๕. งบประมาณ
เงินงบประมาณ 5๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา สาหรับการฝึกซ้อม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาขยายโอกาส
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา สพป.ชัยภูมิ ๓ สพฐ.
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
รวม

งบประมาณ

นอก
งบประมาณ

๑๐,๐๐๐
6,๐๐๐
6,๐๐๐
20,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐

รวม
๑๐,๐๐๐
6,๐๐๐
6,๐๐๐
20,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
5๐,๐๐๐

๖. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
๑. นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
- ทดสอบ
๒. นักเรียนพัฒนาศักยภาพของไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา - ทดสอบ
๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการออกกาลังกายและการเล่น - สังเกต
กีฬา

เครื่องมือที่ใช้
- แบบทดสอบสมรรถภาพ
- แบบทดสอบ
- แบบสังเกต

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวมีสุขภาพแข็งแรง สุขนิสัยที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติด และอบายมุข พร้อม
ทั้งได้รับการดูแลช่วยเหลือ ทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
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งาน/โครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

ส่งเสริมการผลิตน้าดื่มเพื่อสุขภาพ
บริหารทั่วไป
ข้อที่ ๕
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑,๒
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑,๒
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 25๖3 - 31 มีนาคม 2564
.............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ย นบ้ า นเกาะมะนาวตั้ ง อยู่ ใ นชุ ม ชนที่ ห่ า งไกลจากตั ว อ าเภอ น้ าที่ ใ ช้ ใ นการบริ โ ภคคื อ น้ าฝน
แต่เนื่องจากรางน้าและภาชนะที่ใช้สาหรับการกักเก็บน้าเพื่อนามาบริโภคเกิดความชารุด และทั้งเป็นที่อยู่อาศัย
ของนก ทาให้น้าที่สามารถกักเก็บไว้นั้นมีคุณภาพที่ไม่เหมาะแก่การบริโภค โรงเรียนจึงรับงบประมาณสนับสนุน
จากกรมทรัพยากรน้าบาดาล ตามโครงการสารวจและพัฒนาแหล่งน้าบาดาล เพื่อสนับสนุนระบบน้าดื่มสะอาดให้
โรงเรียน ดังนั้นเพื่อให้การผลิตและบริหารจัดการน้าดื่มให้ได้คุณภาพสามารถนามาใช้บริโภคอุปโภคได้อย่างยั่งยืน
จึงต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการในการผลิต การปรับปรุงซ่อมแซม การบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ
และเสริมสร้างสุขภาพของผู้เรียนให้ดีขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม โรงเรียนเป็นสังคมพื้นฐานสถาบันหนึ่ง
ที่มีหน้าที่พัฒนา เพื่อช่วยให้นักเรียนมีศักยภาพและสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ การพัฒนาสุขภาพ
จึงจาเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ สร้างสมความรู้และปรับปรุงพฤติกรรมที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็กอย่างสม่าเสมอ
และยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ การมีชีวิตที่มีความสุข การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีการ
ดาเนินงานที่เป็นระบบชัดเจน จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสมบูรณ์ จึง
สมควรที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาด้านร่างกาย สุขภาพอนามัยของนักเรียน
จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตน้าดื่มที่สะอาดปลอดภัยตอบ สนอง
ความต้องการของนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แ ข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และจากผลการ
ประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตน้าดื่มเพื่อสุขภาพ ในปีที่ผ่านมาพบว่าระดับคะแนนการประเมินโครงการที่ได้
ระดับ ๔ จานวน ๑๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ถือเป็นโครงการที่มีคุณภาพและที่มีความจาเป็นต่อการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาควรมีการดาเนินการต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๖๓
2. วัตถุประสงค์
๒.1 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการน้าดื่มที่สะอาดปลอดภัย
2.๒ เพื่อให้โรงเรียน และชุมชนมีน้าดื่มที่สะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภค
๒.๓ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้าอย่างประหยัด และคุ้มค่า
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3. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ โรงเรียนมีจุดพื้นที่บริการน้าดื่มที่สะอาดให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง
๓.๑.๒ ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ ๕ หมู่บ้านได้รับการบริการน้าสะอาดในการอุปโภค บริโภค
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
.
๓.๒.๑ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกระบวนการให้ความรู้ในการสร้างความตระหนัก
และเห็นคุณค่าของการใช้น้าอย่างประหยัด และคุ้มค่า
๓.๒.๒ ชุมชน ได้รับบริการน้า อุปโภค บริโภคที่สะอาด ปลอดภัยปราศจากสิ่งปลอมปน
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา สารวจความต้องการของครู
และนักเรียน
๒. จัดทาโครงการ/แผนปฏิบัติงาน/ปฏิทิน
การปฏิบัติงาน
๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม
- แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. ขออนุมัติดาเนินโครงการพร้อมแนบรายละเอียด
โครงการ ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
เจ้าหน้าที่การเงิน
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุเนินการจัดซื้อวัสดุ
๔. ครูนาวัสดุมาใช้ในกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้นาชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตและการบริการชุมชน
- ดาเนินการผลิตน้าดื่มตามขั้นตอนด้วยระบบ
Reversosmosis ( RO ) และผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสี
ยูวี โดยนักเรียนในวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์
เวลา 15.00 น. - 16.30 น.
- กิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการผลิตน้าดื่ม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. ๒๕๖3
เม.ย. ๒๕๖3

คณะครูโรงเรียน
บ้านเกาะมะนาว
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ

พ.ค. ๒๕๖3

ผู้อานวยการโรงเรียน

พฤษภาคม ๒๕๖3

นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ

พฤษภาคม ๒๕๖3
พฤษภาคม ๒๕๖3

ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน

พ.ค. – มิ.ย. ๒๕๖3

นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
และคณะกรรมการ

ตลอดปีการศึกษา

นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
และนักเรียนในชุมนุม

ตลอดปีการศึกษา

นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
และคณะกรรมการ
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กิจกรรม
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑.นิเทศ/กากับติดตาม ควบคุมดูแลตรวจสอบ
ประเมินผลการทางาน , จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องเรียบร้อย
๒. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานและประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑.ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการประเมิน
โครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะไปพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ

มี.ค. ๒๕๖4

นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ

มี.ค. ๒๕๖4

คณะครู/คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. งบประมาณ
เงินงบประมาณ 10,000 บาท
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้นาชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตและการบริการชุมชน
๒ ดาเนินการผลิตน้าดื่มตามขั้นตอนด้วยระบบ
Reversosmosis ( RO ) และผ่านการฆ่าเชื้อด้วย
รังสียูวี โดยนักเรียนในวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์
เวลา 15.00 น. - 16.30 น.
๓ กิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการผลิตน้าดื่ม
- ดาเนินการตรวจสอบดูแลควบคุมการผลิต
- ตรวจสอบคุณภาพน้าวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ก่อน
การผลิต
- ตรวจสอบการวัสดุ อุปกรณ์ ก่อนการผลิตทุก
สัปดาห์
- การทาบัญชีการผลิต รายรับ รายจ่าย
รวม

-

นอก
งบประมาณ
-

9,๐๐๐

-

9,๐๐๐

1,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

งบประมาณ
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6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. โรงเรียนมีน้าดื่มที่สะอาด
ปลอดภัยสาหรับการอุปโภค
บริโภค
๒. การผลิตน้าดื่มมีความเพียงพอ
สาหรับให้บริการกับนักเรียน
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน
๓. นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษา และชุมชน มีความตระหนัก
และเห็นคุณค่าของการใช้น้าอย่าง
ประหยัด และคุ้มค่า

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบคุณภาพน้า

เครื่องมือที่ใช้
เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้า

สอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน และ ผู้ปกครอง

แบบสารวจความพึงพอใจ

สังเกตพฤติกรรมการบริโภค

แบบสังเกต

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีน้าดื่มที่สะอาดปลอดภัยส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเพียงพอสาหรับการ
อุปโภค บริโภค ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน
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งาน/โครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

พัฒนางานอาคารสถานที่
บริหารทั่วไป
ข้อที่ ๕
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๒
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน,นายวิชัย ตรีวธุ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..……
๑. หลักการและเหตุผล
จุดมุ่งหมายของการศึกษา หน้าที่โดยทั่วไปโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา คือ “จัดประสบการณ์ที่
เหมาะสมให้กับผู้เรียนทุกคน สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง และสอนให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าใจ
บทบาทของตัว เองในสั ง คม” การเตรี ยมสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่ งปลู กสร้าง และการจั ด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้มีความน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน จะทาให้นักเรียนเกิดความพอใจ และมีความ
ภาคภูมิใจในสถานศึกษา และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
ปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคต่างๆบางส่วนชารุด เสียหาย ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้ เพื่อให้
อาคารสถานที่อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัย สะอาดและเอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ซึ่ง มีส่วนทาให้การเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้น เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษามี
ความน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และมีความปลอดภัย จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ให้มีความสวยงาม แข็งแรงทนทาน ปลอดภัย
และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน
๒.๒ เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคได้รับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
๒.๓ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ร้อยละ 85 ของอาคารเรียน อาคารประกอบ และสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน ตลอดถึงสาธารณูปโภคต่างๆได้รับการปรับปรุง ดูแลให้ใช้งานได้ ช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่สวยงาม มั่นคง แข็งแรง มีระบบสาธารณูปโภคที่
ใช้งานได้ดี และมีสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียน
ทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเพื่อกาหนด
หลักการพิจารณา
3. เขียนแผนหรือโครงการเสนอฝ่ายบริหาร
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. เสนอโครงการ-รายการที่จะดาเนินการต่อ
ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ได้แก่
๓.๑ ปรับปรุงซ่อมอาคาร
๓.๒ ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบท่อประปา
สุขภัณฑ์และสุขาภิบาล
๓.๓ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
๓.๔ งานทาความสะอาด
๓.๕ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เครื่องมือและซ่อม
บารุงรักษา
๓.๖ ปรับปรุงสวนหย่อมในโรงเรียน
๓.๗ ปรับปรุงห้องน้า
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑. คณะกรรมการที่รับผิดชอบ ติดตามงาน
รายงานผู้บริหาร
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑. ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการ
ประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนา
ปัญหาและข้อเสนอแนะไปพัฒนางานใน
การศึกษาต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. ๒๕๖3
เม.ย. ๒๕๖3

ผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ

เม.ย. ๒๕๖3

นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน

พ.ค. ๒๕๖3

นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
นายวิชัย ตรีวธุ

พ.ค. ๒๕๖3
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
นายวิชัย ตรีวธุ

มี.ค. ๒๕๖4

คณะครู
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๕. งบประมาณ
เงินงบประมาณ 30,๐๐๐ บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

1
๒
๓
๔
๕
๖

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เช่น เปลี่ยนประตู หน้าต่าง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
งานทาความสะอาด เช่น อุปกรณ์ทาความสะอาดต่างๆ
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เครื่องมือและซ่อมบารุงรักษา
ปรับปรุงสวนหย่อมในโรงเรียน
ปรับปรุงห้องน้า
รวม

๑5,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐

นอก
งบประมาณ
-

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมินผล
๑. อาคารเรียน มีความสวยงาม มั่นคง แข็งแรง - สารวจ
๒. โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคที่ใช้งานได้ดี
- ประเมิน
๓. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น - ประเมิน

รวม
๑5,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
30,๐๐๐
เครื่องมือที่ใช้

- แบบสารวจ
- แบบประเมิน
- แบบประเมิน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่สวยงาม มั่นคง แข็งแรง มีระบบสาธารณูปโภคที่ใช้งานได้ดี
และมีสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนเกิด
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
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งาน/โครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

พัฒนางานบริหารงบประมาณ
บริหารงบประมาณ
ข้อที่ ๖
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๒
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวดาหวัน เธียรประดับสุข
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..……
๑. หลักการและเหตุผล
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา นอกจากโรงเรียนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนแล้ว
การบริหารด้านงบประมาณก็เป็นอีส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา กล่าวคือ ถ้ามีระบบการบริหารงบประมาณไม่
โปร่งใสหรือไม่เป็นปัจจุบัน ก็อาจจะเกิดความเสียหายแก่ราชการได้ การปรับปรุงบัญชีพัสดุของสถานศึกษา
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีแบบแผนที่ชัดเจน การเก็บรักษาเอกสารที่เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ ทาให้สามารถ
ที่จะทาการตรวจสอบบัญชีพัสดุเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วถูกต้องทันต่อความต้องการของผู้บริการ หรือผู้ที่
ต้องการจะสอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับงานพัสดุเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ตรวจสอบและ
ผู้รับการตรวจสอบ
ในปัจจุบันโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ได้นาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในการจัดทา
เอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง บัญชีงบดุลต่าง ๆ เพื่อสามารถที่จะค้นหาข้อมูล ตรวจสอบวาน
พัสดุได้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง ทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ และให้เกิดความพึงพอใจของผู้ตรวจสอบ
และผู้รับการตรวจสอบ
จากผลการดาเนินงานของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา ยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบเอกสารจัดซื้อจัด
จ้าง ให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน จึงได้จัดทาโครงการนี้ต่อเนื่อง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุม การจาหน่ายพัสดุให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๒.๒ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุม การจาหน่ายพัสดุมีความถูกต้องร้อยละ 100
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ระบบงานพัสดุของโรงเรียนมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
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๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเพื่อกาหนด
หลักการพิจารณา
3. เขียนแผนหรือโครงการเสนอฝ่ายบริหาร
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. เสนอโครงการ-รายการที่จะดาเนินการต่อ
ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
๓.๑ จัดซื้อกระดาษและแฟ้มเก็บเอกสาร
- จัดซื้อกระดาษ
- ทะเบียนวัสดุ , ครุภณ
ั ฑ์ ,ระบบบัญชี
- แผนปฏิบัติการ
- หมึกพริ้นเตอร์
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑. คณะกรรมการที่รับผิดชอบ ติดตามงาน
รายงานผู้บริหาร
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑. ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการ
ประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนาปัญหา
และข้อเสนอแนะไปพัฒนางานต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. ๒๕๖3
เม.ย. ๒๕๖3

ผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ

เม.ย. ๒๕๖๒3

น.ส.ดาหวัน เธียรประดับสุข

พ.ค. ๒๕๖3

นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
น.ส.ปรีชญา เรืองธนานุรักษ์
น.ส.ดาหวัน เธียรประดับสุข

พ.ค. ๒๕๖3
ตลอดปีการศึกษา

นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
น.ส.ปรีชญา เรืองธนานุรักษ์
น.ส.ดาหวัน เธียรประดับสุข
ตลอดปีการศึกษา

นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
น.ส.ปรีชญา เรืองธนานุรักษ์
น.ส.ดาหวัน เธียรประดับสุข

มี.ค. ๒๕๖4

คณะครู

๕. งบประมาณ
เงินงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

1 จัดซื้อกระดาษและแฟ้มเก็บเอกสาร
- จัดซื้อกระดาษ
- ทะเบียนวัสดุ , ครุภัณฑ์ ,ระบบบัญชี
- หมึกพริ้นเตอร์

นอก
งบประมาณ
-

รวม
๕,๐๐๐

๒,๒๐๐
๒,๐๐๐
๘๐๐
รวม
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๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ระบบงานงบประมาณของโรงเรียนมีความ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

วิธีการประเมินผล
- ประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การบริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ
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งาน/โครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

สัมพันธ์ชุมชนเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพ
บริหารทั่วไป
ข้อที่ ๖
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๒
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒
ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
...................................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีแนวทางการจัด การศึกษาตามมาตราที่ ๒๙ ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิ
ปั ญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒ นาชุมชนให้ ส อดคล้ องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล หรือ “๑
ตาบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตาบล ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มี
ความเข้มแข็งทางวิช าการ และมีความพร้อมในการพัฒ นาด้านคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย
สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ที่จ ะช่ว ยลดความเหลื่ อมล้ าทางการศึ ก ษา เชื่อมโยงสู่ การแก้ปัญหาความเหลื่ อมล้ าทางเศรษฐกิจ และสั ง คม
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียนอีกด้วย
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียนเพราะโรงเรียนมีความจาเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการประสานงาน กาหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ใช้สถานที่ในชุมชนจัดเป็น
แหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน จึงได้จัดให้มีการดาเนินงานโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๒.๓ เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กาหนด
๒.๓ เพื่อให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑.ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ ๙๐ เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
๓.๒.๒ โรงเรียนประสบความสาเร็จในดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
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๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเพื่อกาหนด
หลักการพิจารณา
3. เขียนแผนหรือโครงการเสนอฝ่ายบริหาร
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. เสนอโครงการ-รายการที่จะดาเนินการต่อ
ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- กิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์
- กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑. คณะกรรมการที่รับผิดชอบ ติดตามงาน
รายงานผู้บริหาร
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑. ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการ
ประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนาปัญหา
และข้อเสนอแนะไปพัฒนางานต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. ๒๕๖3
เม.ย. ๒๕๖3

ผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ

เม.ย. ๒๕๖3

นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์

พ.ค. ๒๕๖3

นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์

พ.ค. ๒๕๖3
ตลอดปีการศึกษา
นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
นายวิชัย ตรีวธุ
ผู้อานวยการโรงเรียน
นางอาไพ มะลิวัน
ตลอดปีการศึกษา

คณะกรรมการ

มี.ค. ๒๕๖4

คณะครู

๕. งบประมาณ
เงินงบประมาณ 1,000 บาท
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

กิจกรรม
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์
กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ประเมิน/สรุปผลการดาเนินงาน
รวม

งบประมาณ
1,000

นอก
งบประมาณ
-
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๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ร้อยละความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อโรงเรียน

วิธีการประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
- สอบถามสังเกต
- แบบสอบถามแบบสังเกต
สัมภาษณ์
๒. ร้อยละของผู้ปกครองชุมชน ในความร่วมมือสนับสนุน - ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึง
การศึกษา
ในการจัดการศึกษา
พอใจในการจัดการศึกษา
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียน ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทาให้
โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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งาน/โครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

พัฒนางานสารบรรณ
บริหารทั่วไป
ข้อที่ ๖
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๒
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒
ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายณรงค์ ป้องปัด , นางสาวณัฐกานต์ ซีกพุดซา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
...................................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยงานสารบรรณเป็นงานหลักที่ดาเนินการจัดการในเรื่ องการรับ – การส่งหนังสือราชการของโรงเรียน
เพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาอยู่ เสมอ ดังนั้ น เพื่อให้ งานสารบรรณของโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว มีการดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามระบบการดาเนินงานสารบรรณ จึงจัดทาโครงการพัฒนางาน
สารบรรณขึ้น
2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้การดาเนินงานสารบรรณเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถค้นหาหนังสือราชการ
รวมถึง การจัดเก็บหนังสือได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒.๓ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 5 ส ของโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับความสะดวกรวดเร็วของการติดต่อประสานงาน
ทาให้สามารถติดต่องานที่สาคัญ ๆ ได้อย่างดียิ่ง
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการรับ
บริการของงานสารบรรณโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
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๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเพื่อกาหนด
หลักการพิจารณา
3. เขียนแผนหรือโครงการเสนอฝ่ายบริหาร
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. เสนอโครงการ-รายการที่จะดาเนินการต่อ
ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
- จัดหาอุปกรณ์ในการ บริหารงานและการ
ให้บริการ
- รับ-ส่งเอกสารหนังสือราชการ
- จัดเก็บเอกสารทางราชการ
บารุงรักษา ปรับซ่อมวัสดุอุปกรณ์
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑. คณะกรรมการที่รับผิดชอบ ติดตามงาน
รายงานผู้บริหาร
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑. ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการ
ประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนาปัญหา
และข้อเสนอแนะไปพัฒนางานต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. ๒๕๖3
เม.ย. ๒๕๖3

ผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ

เม.ย. ๒๕๖3

นายณรงค์ ป้องปัด
น.ส.ณัฐกานต์ ซีกพุดซา

พ.ค. ๒๕๖3

นายณรงค์ ป้องปัด
น.ส.ณัฐกานต์ ซีกพุดซา

พ.ค. ๒๕๖3
ตลอดปีการศึกษา

นายณรงค์ ป้องปัด
น.ส.ณัฐกานต์ ซีกพุดซา

ตลอดปีการศึกษา

นายณรงค์ ป้องปัด
น.ส.ณัฐกานต์ ซีกพุดซา

มี.ค. ๒๕๖4

คณะครู

๕. งบประมาณ
เงินงบประมาณ 7,680 บาท
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรม

- จัดหาอุปกรณ์ในการ บริหารงานและการ
ให้บริการ
- รับ-ส่งเอกสารหนังสือราชการ
๒
- จัดเก็บเอกสารทางราชการ บารุงรักษา ปรับ
๓
ซ่อมวัสดุอุปกรณ์
รวม
๑

งบประมาณ
7,680

นอก
งบประมาณ
-

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
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7,680

7,680
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๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้มาขอรับบริการร้อยละ ๘๐ มีความพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานและงานบรรลุวัตถุประสงค์

วิธีการประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
ผู้ขอรับบริการตอบแบบ แบบประเมินโครงการ
ประเมินโครงการและ
แสดงความคิดเห็น

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งบุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอกมีความพึงพอใจ
ในความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
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รายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล/องค์การปกครองท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
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งาน/โครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

อาหารกลางวัน
บริหารงบประมาณ
ข้อที่ ๔
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๒
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒
ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิภาพร พืบขุนทด
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
…………...............................................................................................................………………………………………………
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวดที่ ๑ บททั่วไปความมุ่งหมายและหลักการ
มาตราที่ ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
นั่นหมายถึง การจัดการศึกษาจะให้มีประสิทธิภาพ จะต้องคานึงถึงการพัฒนาร่างกายให้มีความพร้อมเสียก่อนที่
จะพัฒ นาอย่ างอื่น ให้ มีป ระสิ ทธิผล การฝึ กสุ ขนิสัยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจึงเป็นนโยบายของโรงเรียน เพื่อให้
นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นยังมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและเพียงพอ อันจะทาให้ร่างกาย
แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค อีกทั้งนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อีกด้วย
โรงเรียนได้ตระหนักในความสาคัญและจาเป็นของการดาเนินงานตามโครงการ จึงร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกาะมะนาว จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวมาข้างต้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือในเรื่องอาหารกลางวัน
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหาร และมีสุขนิสัยในการรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
๒.๔ เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวทุกคนได้รับการช่วยเหลือเรื่องอาหารกลางวัน
(ปฐมวัย จานวน 18 คน , ประถมศึกษา จานวน 125 คน รวมทั้งสิ้น 143 คน )
๓.๑.๒ นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวทุกคนได้รับประทานอาหารที่สะอาดและเพียงพอ
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ทาให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี ส่งผลให้นักเรียนมีน้าหนัก
ส่วนสูง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีความสุข
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

141
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
การวางแผน ( P )
๑.วิเคราะห์สภาพความพร้อมพื้นฐานของโรงเรียน
๒.จัดทาโครงการ/ปฏิทินการปฏิบัติงาน
๓.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาโครงการ
อาหารกลางวัน
การปฏิบัติ ( D )
๑.ขออนุมัติดาเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ
๒.ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติกิจกรรม/งาน/โครงการ
๓.ดาเนินกิจกรรมตามที่ขออนุมัติ
- กิจกรรมอาหารกลางวัน
การตรวจสอบและการประเมิน (C )
๑. กากับติดตาม ควบคุมดูแลและตรวจสอบการ
ประกอบอาหารและการรับประทานอาหารของ
นักเรียน
๒. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานผลและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรต่าง ๆ และหน่วยงาน
เกี่ยวข้องทราบ
การแก้ไขและการพัฒนา (A )
- ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน ผลการรายงานการดาเนินงาน นาผล
การประเมินมาวอเคราะห์ สรุปเพื่อนาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะไปพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป

ว/ด/ป

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. ๒๕๖3
เม.ย. ๒๕๖3
เม.ย. ๒๕๖3

คณะกรรมการดาเนินงาน
น.ส.จุฑารัตน์ ชาติชนะ
ผู้อานวยการโรงเรียน

เม.ย. ๒๕๖3
เม.ย. ๒๕๖3

น.ส.จุฑารัตน์ ชาติชนะ
ผู้อานวยการโรงเรียน

ตลอดปีการศึกษา

นางนิภาพร พืบขุนทด

ตลอดปีการศึกษา

คณะกรรมการดาเนินการ

มี.ค. ๒๕๖๔

น.ส.จุฑารัตน์ ชาติชนะ

มี.ค. ๒๕๖๔

น.ส.จุฑารัตน์ ชาติชนะ
คณะครู
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว

๕. งบประมาณ
งบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะมะนาว จานวน 577,000 บาท
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

๑ การทาอาหารกลางวันในโรงเรียน
๒ ซื้ออุปกรณ์สาหรับประกอบอาหาร

นอก
งบประมาณ

572,000
5,000
รวม

แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
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5,000
577,000
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๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือเรื่องอาหาร
กลางวัน
๒. นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวทุกคนได้
รับประทานอาหารที่สะอาดและเพียงพอ
๓. นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณท์
มาตรฐาน ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

วิธีการประเมินผล
- สังเกต/สัมภาษณ์
- สังเกต/สัมภาษณ์
ติดตามภาวะโภชนาการ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกการ สังเกต/
สัมภาษณ์
- แบบบันทึกการ สังเกต/
สัมภาษณ์
แบบบันทึกการติดตาม
ภาวะโภชาการ

๗. ผลการที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและสามารถร่ว มกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทางด้านร่างกายและจิต ใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่าง
เต็มที่
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งาน/โครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
บริหารงบประมาณ
ข้อที่ ๔
การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ , ๒
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ , ๒
ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวปรีชญา เรืองธนานุรักษ์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
…………...............................................................................................................………………………………………………
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ ได้บัญญัติไว้ว่า “ บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ”
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐
วรรค ๑ บัญญัติว่า “ การจัดการศึกษาต้องจัดให้ บุคคลมีสิ ทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึก ษาขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ” ประกอบกับคา
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้กาหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยกาหนดไว้ ในข้อ ๑.๓ การลดภาระค่าครอง
ชีพของประชาชนข้อ ๑.๓.๑ ว่า “ ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาเรียนฟรี ๑๕ ปี ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายโดยสนับสนุนตาราในวิชาหลักให้แก่ทุกสถานศึกษา จัดให้มีชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน
ฟรี และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อชดเชยรายการต่าง ๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้ปกครอง
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว รับผิดชอบจัดการศึกษา ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 208 คน
(ข้อมูล ๑๐ มิ.ย. ๖๓) แยกเป็น ระดับก่อนประถมศึกษา จานวน 17 คน ระดับประถมศึกษา จานวน 126
คนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 65 คน เพื่อเป็นการรองรับกับงบประมาณที่รัฐได้จัดสรรมาให้ตาม
โครงการเรี ย นฟรี ๑๕ ปี อย่ า งมี คุ ณ ภาพ โรงเรี ย นจึ ง ได้ จั ด ท าโครงการนี้ ขึ้ น มา เพื่ อ บริ ห ารจั ด การกั บ
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายการ
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐
๓.๑.๒ นักเรียนทุกคนได้รับเงินอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ร้อยละ ๑๐๐
๓.๑.๓ นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนตลอดปีการศึกษา คนละ ๑ ครั้ง
ร้อยละ ๑๐๐
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๓.๑.๔ นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๙๐
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนทุกคนโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับรายการหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผน (P)
1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเพื่อกาหนด
หลักการพิจารณา
3. เขียนแผนหรือโครงการเสนอฝ่ายบริหาร
ขั้นปฏิบัติ (D)
๑. เสนอโครงการ-รายการที่จะดาเนินการต่อ
ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๓. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
๓.๑ จัดซื้อหนังสือเรียน
๓.๒ จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับ
นักเรียน
๓.๓ จ่ายเงินค่าชุดนักเรียนให้กับนักเรียน
๓.๔ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมและ
จริยธรรมนักเรียน
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
- กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
ขั้นตรวจสอบและการประเมิน (C)
๑. คณะกรรมการที่รับผิดชอบ ติดตามงาน
รายงานผู้บริหาร
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและขั้นพัฒนา (A)
๑. ประชุมคณะกรรมการในเรื่องการนาผลการ
ประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อนาปัญหา
และข้อเสนอแนะไปพัฒนางานต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. ๒๕๖๒
เม.ย. ๒๕๖๒

ผู้อานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการ

เม.ย. ๒๕๖๒

น.ส.ปรีชญา เรืองธนานุรักษ์

พ.ค. ๒๕๖๒

น.ส.ปรีชญา เรืองธนานุรักษ์

พ.ค. ๒๕๖๒

ผู้อานวยการโรงเรียน

เม.ย. ๒๕๖๒
เม.ย. ๒๕๖๒

นายกังวาร สาราญรมย์
งานงบประมาณ/ครูประจาชั้น

เม.ย. ๒๕๖๒

งานงบประมาณ/ครูประจาชั้น

พ.ค. ๒๕๖๒
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓
พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓

นายวิชัย ตรีวุธ
นายกังวาร สาราญรมย์
นายโสภณ พันชะนะ
นายอภิสิทธิ์ แก้วเพชร
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ

พ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓

น.ส.ปรีชญา เรืองธนานุรักษ์

ตลอดปีการศึกษา

น.ส.ปรีชญา เรืองธนานุรักษ์
นายอภิสิทธิ์ แก้วเพชร

มี.ค. ๒๕๖๓

คณะครู
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๕. งบประมาณ
๕.๑ ค่าหนังสือเรียน จานวน 147,564 บาท
- ระดับก่อนประถมศึกษา
จานวน
- ระดับประถมศึกษา
จานวน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน
๕.๒ ค่าอุปกรณ์การเรียน จานวน 79,650 บาท
- ระดับก่อนประถมศึกษา
จานวน
- ระดับประถมศึกษา
จานวน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน
๕.๓ ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวน 79,650 บาท
- ระดับก่อนประถมศึกษา
จานวน
- ระดับประถมศึกษา
จานวน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน
๕.๔ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 124,940 บาท
- ระดับก่อนประถมศึกษา
จานวน
- ระดับประถมศึกษา
จานวน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
จานวน
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่

กิจกรรม

- กิจกรรมพัฒนาวิชาการ(การจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2
- กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
3
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี
รวม

3,600
87,337
56,627

บาท
บาท
บาท

5,400
45,000
29,250

บาท
บาท
บาท

3,600
48,750
27,300

บาท
บาท
บาท

7,740
60,000
57,200
431,804

บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณ

นอก
งบประมาณ

รวม

62,470

-

62,470

25,000
42,470

-

25,000
42,470
124,940

1

๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนทุกคนโรงเรียนบ้านเกาะนาว
ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับ
รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

วิธีการประเมินผล
- สอบถาม สัมภาษณ์
- สังเกต
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๗. ผลการที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ผู้ปกครองได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ
ลดค่าใช้จ่ายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง
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ส่วนที่ ๕
การกากับ ติดตาม
ประเมิน และรายงานผล
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ส่วนที่ ๕
การกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวได้กาหนดแนวทางการกากับติดตามประเมินผล ตรวจสอบและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน / การดาเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ไว้ดังนี้
๑. การกากับติดตาม (Monitoring)
๑.๑ กาหนดวิธีการ/รูปแบบการกากับ ติดตามการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
๑.๒ กาหนดกรอบระยะเวลาและแผนกากับ ติดตามการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
๑.๓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการกากับติดตามการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
๒. การประเมินผล (Evaluation)
๒.๑ กาหนดวิธีการ/รูปแบบการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
๒.๒ สร้างเครื่องมือประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
๒.๓ กาหนดกรอบระยะเวลาการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
๒.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
๒.๕ ดาเนินการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมทั้งก่อนดาเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อดูความเป็นไปได้
ระหว่างดาเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อดูความก้าวหน้าและปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานและประเมินเมื่อสิ้นสุด
โครงการ เพื่อดูประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดาเนินงาน
๓. การตรวจสอบ ( Audition)
๓.๑ โรงเรียนประเมินตนเองตามผลงาน โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติบันทึกผล เพื่อปรับปรุงพัฒนา
๓.๒ คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค
และหาทางช่วยเหลือสนับสนุน
๔. การรายงานผล (Reporting)
๔.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผลการดาเนินงาน เมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม
๔.๒ เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมเพื่อนาไปเป็นข้อมูล
ในปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดาเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
๔.๓ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/กิจกรรมและจัดทารายงานประจาปี เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบต่อไป
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ภาคผนวก
๑. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
๒. คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
------------------------------------------------------------------------------แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว เล่มนี้ได้
ดาเนินการจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๓ มาตรฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ๓ มาตรฐาน โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนทุกคน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้
ข้ อ มู ล ท าให้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ข องสถานศึ ก ษาเล่ ม นี้ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต ๓ ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)
(นายลาพึง กลิ่นศรีสุข)
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ลงชื่อ)
(นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
กรรมการและเลขานุการ
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คาสั่งโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
ที่
/๒๕๖3
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖3
...........................................................................................
ด้ ว ยโรงเรี ย นบ้ า นเกาะมะนาว มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการบริห ารและจัด การศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐานตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยดาเนินงานตามขอบข่ายงาน ๔ ด้าน คือ งานวิชาการ
งานบุคคลงาน งบประมาณ และ งานบริหารทั่วไป เพื่อให้ การบริหารงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการ
ดังนี้
๑. นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางสุพิน พูนเกษม
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายโสภณ พันชะนะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางอาไพ มะลิวัน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางนิภาพร พืบขุนทด
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นางสาวภาวิดา ประภาสโนบล ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗. นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘. นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๙. นายณรงค์ ป้องปัด
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๐.นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
ครู
กรรมการ
๑๑.นายอภิสิทธิ์ แก้วเพชร
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
12.นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
13.นางสาวสุวนันท์ นาทศรีทา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
14.นางสาวกุลธิดา พิไลกุล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๒.นายวิชัย ตรีวุธ
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๓.นางสาวนารินทร์ แซ่จิ๋ว
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๑๔.นางสาวณัฐกานต์ ซีกพุดซา
ครูธุรการ
กรรมการ
๑๕.นางสาวดาหวัน เธียรประดับสุข ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
๑๖.นางสาวปรีชญา เรืองธนานุรักษ์ ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะทางานที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ร่วมกันดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖3 ให้แล้วเสร็จทันตามกาหนดให้จงได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑8 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3
(ลงชื่อ)
(นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
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คาสั่งโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
ที่
/๒๕๖๓
เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลให้บุคลากรปฏิบัติตามภารกิจ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
***************************************
ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๕ กาหนดให้สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา ๓๔ (๒) เฉพาะโรงเรียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีบทบาทหน้าที่ ขอบข่ายและ
ภารกิจบริหารและจัดการสถานศึกษาทั้ง ๔ ด้าน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุ คคล และการบริ ห ารทั่วไป เพื่อให้ การบริห ารจัดการศึกษาตามภาระหน้าที่ของสถานศึกษาที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัย
อานาจตามมาตรา ๔๕ (๕) แห่ งพระราชบัญญั ติร ะเบี ยบบริ ห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิก าร พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการมอบอานาจในการสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ
การปฏิบัติราชการ หรือการดาเนินการอื่นของผู้อานวยการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมอบหมายงานในหน้าที่
รับผิดชอบให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าที่ดังนี้
๑. การบริหารงานโรงเรียน
ขอบข่ายการจัดการศึกษาของโรงเรียนแบ่งเป็น ๔ กลุ่มงาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป ในส่วนการบริหารทั่วไปยังได้แบ่งกลุ่มงานย่อยอีก ๓ กลุ่ม
งาน ได้แก่ งานกิจการนั กเรียน งานความสัมพันธ์กับชุมชน และงานอาคารสถานที่ และงานด้านระเบียบวินัย
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามกรอบงานของโรงเรียนดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้ครูรับผิดชอบ ดังนี้
ด้านบริหารวิชาการ
๑. นางอาไพ มะลิวัน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการบริห ารวิชาการ มีหน้าที่ ดูแล กากับ ติดตาม
กลั่นกรองอานวยความสะดวก ให้คาแนะนา ปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มการบริหาร
วิชาการตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การจัดระบบบริหารองค์กร การ
ประสานงานและให้บริการสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการต่างๆ ในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการ
และดาเนิ น การตามบทบาทภารกิจ อานาจหน้าที่ด้ว ยความเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและให้ บริการข้อมูล
ข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงาน
เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการได้อย่างสะดวกคล่องตัว มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ
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ขอบข่ายงานบริหารวิชาการ มีดังนี้
ภารกิจ
๑. การพัฒนาหรือการดาเนินงานเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
๒. การวางแผนงานด้านวิชาการ
๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
๔. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๖. การวัดผล ประเมินผลและดาเนินการเทียบโอนผล
การเรียน
๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
๘. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
๙. การนิเทศการศึกษา
๑๐. การแนะแนวการศึกษา
๑๑. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา
๑๒. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
๑๓. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น
๑๔. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
๑๕. การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา
๑๖. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
๑๗. การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ผู้ปฏิบัติ
หัวหน้ากลุ่มสาระ๘ กลุ่มสาระ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หมายเหตุ
คาสั่งโรงเรียนที่ /๒๕๖๓

นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
นางอาไพ มะลิวัน
หัวหน้ากลุ่มสาระ๘ กลุ่มสาระ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายณรงค์ ป้องปัด
นางอาไพ มะลิวัน
นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ

คาสั่งโรงเรียนที่ /๒๕๖๓

นางอาไพ มะลิวัน
นางอาไพ มะลิวัน
หัวหน้ากลุ่มสาร ๘ กลุ่มสาระ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คาสั่งโรงเรียนที่ /๒๕๖๓

กลุ่มการบริหารงบประมาณ
๑. นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ มีหน้าที่ดูแล กากับติดตาม
กลั่นกรอง อานวยความสะดวก ให้คาแนะนาปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกลุ่ มบริห าร
งบประมาณ ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์กรการประสานงานและให้บริการสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารงบประมาณต่างๆ ในโรงเรียนสามารถ
บริ ห ารจั ดการและดาเนิ น การตามบทบาทภารกิ จ อานาจหน้าที่ด้ว ยความเรี ยบร้ อ ยตลอดจนสนั บสนุ น และ
ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่
ของแต่ละฝ่ายงานเพื่อให้ฝ่ายงานบริหารจัดการได้อย่างสะดวกคล่องตัวมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล
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ขอบข่ายกลุ่มการบริหารงบประมาณ มีดังนี้
ด้านงบประมาณ
๑. นางสุพิน พูนเกษม
๒. นางสาวปรีชญา เรืองธนานุรักษ์
ด้านพัสดุ
๑. นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
๒. นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
ภารกิจ
๑. การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณ

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่การเงิน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติ
นางสุพิน พูนเกษม
นางสาวปรีชญา เรืองธนานุรักษ์
นางสาวดาหวัน เธียรประดับสุข
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
นางสุพิน พูนเกษม
นางสาวปรีชญา เรืองธนานุรักษ์
นางสาวดาหวัน เธียรประดับสุข
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ

๒. การจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน
๓. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๔. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๕. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
๗. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ
๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน
นางสุพิน พูนเกษม
นางสาวปรีชญา เรืองธนานุรักษ์
นายโสภณ พันชะนะ
๙. การปฏิบั ติงานอื่น ใดตามที่ได้รั บ มอบหมายเกี่ ย วกั บ ผู้อานวยการโรงเรียน
กองทุนเพื่อการศึกษา
นางสุพิน พูนเกษม
นางอาไพ มะลิวัน
๑๐. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน
นางสุพิน พูนเกษม
นางสาวปรีชญา เรืองธนานุรักษ์
นายโสภณ พันชะนะ
๑๑. การวางแผนพัสดุ
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
๑๒. การกาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
ของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ
๑๓. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทา
และจัดหาพัสดุ
๑๔. การจัดหาพัสดุ
๑๕. การควบคุมดูแล บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
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๑๖. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ภารกิจ
๑๗. การเบิกเงินจากคลัง
๑๘. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
๑๙. การนาเงินส่งคลัง

ผู้ปฏิบัติ
ผู้อานวยการโรงเรียน
นางสุพิน พูนเกษม
นางสาวปรีชญา เรืองธนานุรักษ์
นางสาวดาหวัน เธียรประดับสุข
๒๐. การจัดทาบัญชีการเงิน
นางสาวดาหวัน เธียรประดับสุข
๒๑. การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
นางสาวดาหวัน เธียรประดับสุข
๒๒. การจั ดทาและจั ดหาแบบพิมพ์บั ญชี ทะเบียนและ นางสุพิน พูนเกษม
รายงาน
นางสาวดาหวัน เธียรประดับสุข

หมายเหตุ

ด้านการบริหารงานบุคคล
๑. นายโสภณ พันชะนะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริห ารงานบุคคล มีหน้าที่ดูแล กากับ ติดตาม
กลั่นกรอง อานวยความสะดวกให้คาปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
ตามขอบข่า ยและภารกิ จ การบริ ห ารงานบุ ค คล ปฏิบัติห น้าที่ที่เกี่ ยวข้ อ งกับ การจั ดระบบบริห ารองค์ ก ร การ
ประสานงานและบริการสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารต่างๆ ในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการและดาเนินการ
ตามบทบาทภารกิจอานาจหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร สื่อ
อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่เจ้าหน้า ที่ของแต่ละฝ่ายงานเพื่อให้งานบริหาร
จัดการได้อย่างคล่องตัว สะดวก มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล
ขอบข่ายงานบริหารบุคคล มีดังนี้
ภารกิจ
ผู้ปฏิบัติ
หมายเหตุ
๑. การวางแผนอัตรากาลัง
ผู้อานวยการโรงเรียน
๒. การจั ด สรรอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร นายโสภณ พันชะนะ
ทางการศึกษา
๓.การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๔. การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผู้อานวยการโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการ
นายโสภณ พันชะนะ
๖. การลาทุกประเภท
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายณรงค์ ป้องปัด
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการ
๘. การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๙. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน
๑๐. การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๑๑. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
๑๒. การออกจากราชการ
๑๓. การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ
นายณรงค์ ป้องปัด
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ภารกิจ
๑๔. การจัดทาบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑๕. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๑๖. การส่งเสริมและยกย่องเชิญชูเกียรติ
๑๗. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๘. การส่ ง เสริ ม วิ นั ย คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมส าหรั บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๙.การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒๐. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้ปฏิบัติ
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายโสภณ พันชะนะ
นายณรงค์ ป้องปัด
นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ

หมายเหตุ

กลุ่มการบริหารทั่วไป
๑. นางสุพิน พูน เกษม ปฏิบัติห น้าที่ หั ว หน้ากลุ่ มการบริห ารทั่ว ไป มีห น้าที่ดูแล กากับ ติดตาม
กลั่นกรอง อานวยการความสะดวกสบายให้คาปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกลุ่ม
การ
บริ ห ารทั่ว ไป ปฏิบั ติห น้ าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรการประสานงาน และให้ การสนับสนุน
ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารต่างๆในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการ และดาเนินการตามบทบาทภารกิจ อานาจหน้าที่
ด้วยความเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมู ล ข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและ
ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพื่อให้งานบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างคล่องตัว
สะดวก มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล
ขอบข่ายกลุ่มการบริหารทั่วไป มีดังนี้
งานอาคารสถานที่
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
งานประชาสัมพันธ์
นางนิภาพร พืบขุนทด
งานกิจการนักเรียน
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
ภารกิจ
ผู้ปฏิบัติ
หมายเหตุ
๑. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
น.ส.ณัฐกานต์ ซีกพุดซา
๒. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
๓. การวางแผนงานการบริหารการศึกษา
๔. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย และแผน
๕. การจัดระบบการบริหาร และพัฒนาองค์กร
๖. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
๗. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการตามคาสั่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน

๘. การดาเนินงานธุรการ

นายณรงค์ ป้องปัด
น.ส.ณัฐกานต์ ซีกพุดซา
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ภารกิจ
๙. การดูแลอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม

ผู้ปฏิบัติ
หมายเหตุ
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
นายวิชัย ตรีวุธ
นายโชคชัย โกสุม
๑๐. การจัดทาสามะโนผู้เรียน
นางสาวภาวิดา ประภาสโนบล
๑๑. การรับนักเรียน
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
นางสุพิน พูนเกษม
นางอาไพ มะลิวัน
๑๒. การส่ งเสริ ม และประสานงานการจั ด การศึ ก ษาใน นางอาไพ มะลิวัน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
นางสาวภาวิดา ประภาสโนบล
๑๓. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม ผู้อานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการ
หรือเลิกสถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๔. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการ
นางสุพิน พูนเกษม
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวปรีชญา เรืองธนานุรักษ์
นายโสภณ พันชะนะ
๑๕. การทัศนศึกษา
นางสาวปรีชญา เรืองธนานุรักษ์
๑๖. งานกิจการนักเรียน
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
คณะกรรมการตามคาสั่ง
๑๗. การประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา
นางนิภาพร พืบขุนทด
๑๘. การส่งเสริมสนับสนุน และประสานจัดการศึกษาของ นางสุพิน พูนเกษม
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถานบันสังคมอื่นที่ นายณรงค์ ป้องปัด
จัดการศึกษา
๑๙. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น นางสุพิน พูนเกษม
นายวิชัย ตรีวุธ
๒๐. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
นางสาวจุฑารัตน์ ชาติชนะ
นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
๒๑. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่ายงาน
ผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย
๒๒. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
การลงโทษนักเรียน
นางนิภาพร พืบขุนทด
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๒. การแบ่งงานตามหน้าที่ในกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการในโรงเรียน ดังนี้
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๒ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ อันเป็นหน้าที่ของโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานในโรงเรียน จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดทา
แผนงาน / โครงการปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ ของโรงเรียน ดังนี้
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
๑ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
น.ส.จุฑารัตน์ ชาติชนะ
๒ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมอนเตสซอรี่
น.ส.จุฑารัตน์ ชาติชนะ
๓ โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา
น.ส.นารินทร์ แซ่จิ๋ว
๔ โครงการหนูน้อยรักการอ่าน
๕ โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพื่อการพัฒนา นายโสภณ พันชะนะ
โรงเรียน
๖ โครงการพัฒนางานวิชาการ
นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
๗ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
นายอภิสิทธิ์ แก้วเพชร
๘ มาตรการป้องกันและแนวทางจัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง นางอาไพ มะลิวัน
ของโรงเรียน ( ON-SITE ) ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )
๙ โครงการอ่านออกเขียนได้ 100%
นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
๑๐ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความ น.ส.ภาวิดา ประภาสโนบล
บกพร่องทางการเรียนรู้
๑๑ โครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี
นางนิภาพร พืบขุนทด
๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยี
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
สารสนเทศและการสื่อสาร
๑๓ โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
๑๔ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
๑๕ โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน
นายณรงค์ ป้องปัด
๑๖ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
17 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางอาไพ มะลิวัน
18 โครงการอนามัยโรงเรียน
น.ส.สุวนันท์ นาทศรีทา
19 โครงการวันสาคัญ
นางสุพิน พูนเกษม
- วันเฉลิมพระชนม พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า ครูสุพิน
สุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี
- วันไหว้ครู
ครูอัศวิน
- วันสุนทรภู่
ครูกุลธิดา
- วันอาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
ครูโสภณ
- วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชการที่ ๑๐
ครูสุพิน
- วันภาษาไทย
ครูนิภาพร
- วันแม่แห่งชาติ
ครูสุพิน
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ที่
โครงการ/กิจกรรม
19 โครงการวันสาคัญ (ต่อ)
- วันวิทยาศาสตร์
- วันคริสต์มาส,วันปีใหม่
- วันเด็ก
- วันมาฆบูชา
20 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
21 โครงการพัฒนาศักยภาพทางกายและกีฬา
22 โครงการส่งเสริมการผลิตน้าดื่มเพื่อสุขภาพ
23 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
24 โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ
25 โครงการสัมพันธ์ชุมชนเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพ
26 โครงการพัฒนางานสารบรรณ
27 โครงการอาหารกลางวัน
๒8 โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน
เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ (การจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่กระจายระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ( COVID-19 )
- จัดกิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ- เนตรนารี
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ผู้รับผิดชอบ
นางสุพิน พูนเกษม
ครูปรีชญา
ครูณรงค์
ครูสุพิน
ครูวิชัย
นายโสภณ พันชะนะ
นายวิชัย ตรีวธุ
นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
นายวิชัย ตรีวธุ
น.ส.ดาหวัน เธียรประดับสุข
นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
นายณรงค์ ป้องปัด
น.ส.ณัฐกานต์ ซีกพุดซา
น.ส.จุฑารัตน์ ชาติชนะ
น.ส.ปรีชญา เรืองธนานุรักษ์

หมายเหตุ

นางอาไพ มะลิวัน
นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
น.ส.ปรีชญา เรืองธนานุรักษ์

๓. การกาหนดหน้าที่หลักของพนักงานบริการ
ให้ นายโชคชัย โกสุม ตาแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ให้รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณอาคารสถานที่ โดยต้องรักษา
บริเวณต่อไปนี้ให้สะอาดอยู่เสมอ ได้แก่ บริเวณในโรงเรียน เช่น ห้องน้า ห้องส้วม ทางเดิน ห้องเรียน โรงอาหาร
ห้องธุรการ ห้องผู้บริหาร โดยหมั่นปัดกวาด เช็ดถู มิให้มีฝุ่นละออง หรือ ยักไย่เกาะจับ ถังขยะใส่ผง ต้องหมั่น
เทและจัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอ ตามจุดที่ตั้งอันเหมาะสมและกาจัดขยะเป็นประจาไม่ค้างวัน พร้อมกับดูแล
บริเวณใกล้เคียงรอบๆ โรงเรียน
๒. ดู แ ลรั ก ษา ต้ น ไม้ ไม้ ป ระดั บ ต่ า งๆ ต้ อ งหมั่ น รดน้ าบ ารุ ง รั ก ษามิ ใ ห้ เ หี่ ย วเฉา เปลี่ ย นดิน
ใส่ปุ๋ย ตามฤดูกาลที่เหมาะสม ปรับแต่ง ปรับปรุง สนามหญ้า สนามกีฬาฟุตบอล สนามเด็กเล่น ให้เอื้อประโยชน์
ใช้สอยเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
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๓. ซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน เช่น ซ่อมบารุงสิ่งของ เครื่องใช้ที่ชารุด โต๊ะ ม้านั่ง ตู้
ประตู หน้าต่าง ขอสับ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและมั่นคงอยู่เสมอ หรือรายงานผู้บริหารทราบหากทาไม่ได้
๔. ซ่อมแซม สารวจสิ่งชารุดเสียหายของอาคารสถานที่ เท่าที่สามารถดาเนินการได้ เช่น หลังคา
รั่ว ฝ้าชารุด ส้วมเต็ม ส่วนประกอบของอาคารชารุด ให้รายงานผู้บริหารหาทางปรับปรุงแก้ไข
๕. เชิญธงชาติลงทุกวันเวลา ๑๘.๐๐ น. และเตรียมธงชาติสาหรับเชิญขึ้นทุกวัน
๖. อานวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง และประชาชนที่มาติดต่อ ด้วยความสุภาพ
๗. จัดหา และ ดูแลความสะอาดของน้าดื่มน้าใช้ให้ถูกหลักอนามัยอยู่เสมอ
๘. ดูแลรักษา และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปาในโรงเรียนให้มีสภาพใช้งานเต็มประสิทธิภาพ
ปลอดภัย และประหยัดอย่างสม่าเสมอ
๙. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รักษาความปลอดภัย ( รปภ. ) ในโรงเรียน โดยระมัดระวัง สิ่งแวดล้อม
บุคคลแปลกหน้า หรือเหตุการณ์ที่ผิดสังเกตในบริเวณโรงเรียน ดาเนินการป้องกัน หรือ
รายงานให้ผู้บริหารได้แก้ไข
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ โดยหมั่นตรวจการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ปลั๊กสวิทช์ไฟฟ้า ที่เคยมีปัญหา ต้องได้รับการแก้ไข หรือหยุดการใช้งานทันที วัสดุเชื้อเพลิงที่เก็บไว้อย่างไม่ถูกต้อง
ต้องได้รับการขนย้ายไว้ในที่ปลอดภัย หากพบเหตุการณ์หรือสัญญาณที่เป็นอุบัติภัยหรืออาจจะเกิดอุบัติภัยให้รีบ
รายการผู้อานวยการโรงเรียนทราบทันที
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการตามมาตรการประหยัดในสถานศึกษา โดยตรวจสอบการใช้
ไฟฟ้า และน้าประปา ที่ถูกเปิดทิ้งโดยไม่ใช้ประโยชน์ ให้รีบปิดโดยทันที ภาคเย็นภายหลังโรงเรียน
เลิกต้องทาการตรวจสอบทุกพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนอย่างละเอียดทุกวัน
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการโรงเรียนสั่งการหรือมอบหมาย
๔. กาหนดงานในหน้าที่หลัก ให้หัวหน้างานบริหารทั้ง ๔ งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหาร
บุคลากร งานบริหารทั่วไป และงานบริหารงบประมาณ มีหน้าที่ กากับ ติดตามการปฏิบัติงาน งานบริหารงบ
ประเมิน งานบริหารทั่วไป และงานทั้งหมดที่ทุกคนรับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อานวยการทราบ
เป็นระยะ
ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ตามค าสั่ ง นี้ ทุ ก คน ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งจริ ง จั ง
เพียรพยายามพัฒนาปรับปรุงงานให้ มีมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างสม่าเสมอ อย่าให้เกิดความบกพร่อง ผิดพลาด
หรื อ เสี ย หายใดๆขึ้ น ได้ ให้ ทุ ก คนที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ตามค าสั่ ง นี้ รวบรวมเอกสาร หลั ก ฐานต่ า งๆที่ แ สดงถึ ง ผล
การปฏิบัติงานและเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและสม่าเสมอ หากพบปัญหาหรืออุปสรรค
ใดๆ ให้รายงานผู้อานวยการโรงเรียนทราบทันที เพื่อจะได้ช่วยเหลือแก้ไขต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงชื่อ
( นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
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