๒๑

สวนที่ 3
กรอบแผนงาน/งบประมาณและโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒
โครงการพัฒนาโรงเรียนบานกลาง ครอบคลุมภารกิจ 4 ดาน
ฝาย/งาน/
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
ฝายบริหาร
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดป กศ.
4200
ทยิดา,ทัศนากร
วิชาการ
2. โครงการประกันคุณภาพภายใน
ตลอดป กศ.
3500 ทยิดา,เพชรรัตน
สถานศึกษา
3. โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ตลอดป กศ.
4500
ทยิดา,วิรชา
4. โครงการกํากับติดตาม นิเทศ
ตลอดป กศ.
3000
ทยิดา,ทัศนากร
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตลอดป กศ.
4800
ทยิดา,ทัศนากร
6. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ
ต.ค.613000 ทยิดา,เพชรรัตน
เม.ย 62
7. โครงการหองสมุดมีชีวิตเพื่อสรางนิสัยรัก ตลอดป กศ.
8000
ทยิดา, ,เพชร
การอาน
รัตน
8. โครงการแนะแนว
ตลอดป กศ.
3500
ทยิดา,ทัศนากร
ฝาย/งาน/
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
ฝายบริหาร
1. โครงการสาธารณูปโภค
ตลอดป กศ.
3500
ทยิดา,ทัศนากร
งบประมาณ
2. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ตลอดป กศ.
4500 ทยิดา,เพชรรัตน
ฝาย/งาน/
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
ฝาย
1. โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ
ตลอดป กศ.
3500
ทยิดา,พัชรีพร
บริหารงาน
บุคลากร
ฝาย/งาน/
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
ฝาย
1. โครงการระบบดูแลนักเรียน
ตลอดป กศ.
4800
ทยิดา,พัชรีพร
บริหารงาน
2. โครงการกิจกรรมวันสําคัญ
ตลอดป กศ.
4000
ทยิดา,พัชรีพร
ทั่วไป
3. โครงการประชาธิปไตย
ตลอดป กศ.
2500
ทยิดา,ทัศนากร
4. โครงการปรับปรุงซอมแซม
ตลอดป กศ.
2500
ทยิดา,พัชรีพร
5. โครงการสานสัมพันธกับชุมชน
ตลอดป กศ.
4800
ทยิดา,วิรชา
6. โครงการอาหารกลางวัน
ตลอดป กศ.
4500
ทยิดา,วิรชา
7. โครงการทัศนศึกษา
ตลอดป กศ.
8000
ทยิดา,ทัศนากร
8. โครงการการแขงขันกีฬาสี
ตลอดป กศ.
2800
ทยิดา,ทัศนากร
9. โครงการกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง ตลอดป กศ.
2500
ทยิดา,พัชรีพร

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

๒๒

ฝายบริหารวิชาการ/8 โครงการ

๒๓

1. โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนงานที่รับผิดชอบ
งานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ
นางทยิดา แสนเมือง
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ค.๖2 – มี.ค. ๖3
สนองกลยุทธของโรงเรียนที่
๑,๒ สพป.ลย.๑ ที่ ๑, ๒
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ 3,4,5,7,8,10,11 สมศ ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
ปการศึกษา 2561 โรงเรียนบานกลาง ไดจัดทําโครงการที่สอดคลองกับกลยุทธในการพัฒนา
ผูเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูทั้ง
8 กลุมสาระการเรียนรูใหเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภายใตโครงการ การวิจัยและพัฒนาระบบนิเทศที่เอื้อตอการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และ จึง
ได จั ด ทํ าโครงการให ส อดคล องกั บ กลยุ ทธ โดยใหครูผูส อนทุกกลุมสาระการเรีย นรูทุกคนพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของกลุมสาระการเรียนรูรับผิดชอบ 5 กลุมสาระการเรียนรู คณะกรรมการนิเทศรับผิดชอบในการ
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการสอนเสริมพิเศษ ตามนโยบายการขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษา
เพื่อใหการดําเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบานกลาง ไดสรางและ
พัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพกลุมสาระการเรียนรู 5 กลุมสาระฯ รวมทั้งการสอน
เสริมพิเศษโดยไดนําแนวคิดการนิเทศแบบพัฒนาการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสม
กับผูเรียนและบริบทของสถานศึกษา และการพัฒนาการนิเทศสูวิธีปฏิบัติที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
5 กลุมสาระการเรียนรู
๒.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรู
2.2 เพื่อนํารูปแบบ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ สูการปฏิบัติตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5 กลุมสาระการเรียนรู
2.3 เพื่อวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรู
๓.เปาหมาย
3.1 เปาหมายดานปริมาณ
3.1.1 กลุมสาระการเรียนรู จํานวน 5 กลุมสาระการเรียนรู
3.1.2 ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู สอนเสริมพิเศษเตรียมสอบ O-NET
3.1.3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 รับการสอนเสริมพิเศษทุกคน
3.2 เปาหมายดานคุณภาพ
3.2.1 ครูมีความรูและทักษะรายวิชาใน 5 กลุมสาระการเรียนรู
3.2.2 นักเรียนที่รับการสอนเสริมมีความรูและทักษะรายวิชา 5 กลุมสาระการเรียนรู

๒๔

๔.กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

๑

ประชุมคณะครูชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

พ.ค.๖2

ผูบริหาร, นางทยิดา

๒

แตงตั้งผูรับผิดชอบ

พ.ค.๖2

ผูบริหาร

๓

ดําเนินการตามโครงการ

ตลอดปการศึกษา

นางทยิดา

๔

ติดตามผลการดําเนินงาน

ตลอดปการศึกษา

ผูบริหาร

๕

สรุปผลและรายงานผล

ก.ย. ๖3

นางทยิดา

๕.งบประมาณ 4,2๐๐ บาท
รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

รายการ/กิจกรรม

งบประมาณ

นอก
งบประมาณ

รวม

ไตรมาสที่ใช
งบประมาณ

๑ - สื่อการเรียนการสอน
๒ - ยางลบและดินสอ 2B,เอกสาร
๓

- เขาคายวิชาการ /ติว O-Net ป.6

4,200

4,200

รวม

4,200

4,200

๖. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัด
ผลผลิต(Out puts)
๑.ประเมินการสอนเสริมพิเศษ ทางการเรียน 5 กลุม
สาระ

วิธีวัด/ประเมินผล
ตรวจใบ,งาน
ทดสอบ

เครื่องมือที่ใช
แบบนิเทศ

๒.ขอสอบ Pre-test Post Test

แผนการสอน

๒๕

ผลลัพธ (Out comes)
๑.นักเรียนไดเปนตัวแทนของกลุมและของเขตเขา
แขงขันในระดับเขตและระดับภาคประเมินผลการ
แขงขันทักษะทางวิชาการ

- ทดสอบ

- แบบทดสอบเกณฑ
ของระดับประเทศ

๒.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผานเกณฑ
ระดับชาติ
๓.โรงเรียนเปนทีย่ อมรับของชุมชนและโรงเรียน
ใกลเคียง
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ นักเรียนมีผลการประเมิน Post –test สูงขึ้นรอยละ 15
7.2 นักเรียนมีคะแนนผลการสอบ O-NET สูงขึ้นรอยละ 10
7.3 นักเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู
7.4 นักเรียนโรงเรียนบานกลาง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น รอยละ 10 ของทั้ง 5 กลุมสาระการ
เรียนรู
ผูเสนอโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางทยิดา แสนเมือง)
ครูชํานาญการโรงเรียนบานกลาง

(ลงชื่อ)
( นางสรรัตน แกวสา )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง

๒๖

2. โครงการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แผนงานที่รับผิดชอบ
งานวิชาการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางทยิดา แสนเมือง
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ค. ๖2 – มี.ค. ๖3
สนองกลยุทธของโรงเรียนที่ ๑ สพป ลย.๑ ที่ ๕
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ ๑๘ สมศ ที่ ๘
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
ในมาตรา ๔๗ แห งพระราชบั ญ ญัติการศึ กษาแหงชาติ บัญ ญัติใหมีร ะบบการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอกเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับ จึงประกาศใชกฎกระทรวงหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยหลอมรวมการ
ประกันคุณภาพภายในของการศึกษาทุกระดับ ไวในฉบับเดียวกัน โดยสรางความเขาในหลักเกณฑ และวีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกที่ชัดเจน และไดแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ
มีประสบการณในดานการศึกษา เปนคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดวย
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษา มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบ โดยเนนการดําเนินการประเมินตนเองพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
และจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก แนวคิดการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตั้งอยูบนพื้นฐานของการปองกัน เพื่อใหการดําเนินงานจัดการศึกษาไดผลผลิต
ที่มีคุณภาพ
๒.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานและมาตรฐานสถานศึกษา
๒.๒ เพื่อนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาใชเปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจวางแผนการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
๒.๓ เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๔ เพื่อนําผลขอมูล ผลประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไปจัดทํา
รายงานประจําป
๓.เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ จัดทําเครื่องมือเพื่อการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
๓.๑.๒ รวบรวมขอมูล หลักฐานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
สรุปรายงานผลตอผูเกี่ยวของ
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ โรงเรียนประเมินตนเองและนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

๒๗

๔.ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

๑

ประชุมวางแผนชี้แจงการดําเนินงาน

พ.ค. ๖2

ผูบริหาร,ผูรับผิดชอบ

๒

แตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการ

พ.ค. ๖2

ผูบริหาร

๓

ดําเนินการตามแผนและโครงการ
พ.ค.๖2 - ก.ค.๖2

นางทยิดา แสนเมือง

ก.ค.๖2

นางทยิดา แสนเมือง
,ผูบริหาร

- รวบรวมขอมูลจัดขอมูลใหเปนระบบ
- ตรวจสอบขอมูล
- จัดระบบบริหารสารสนเทศ

นางทยิดา แสนเมือง

- จัดทํารายงานประจําป,แผนปฏิบัติการ

นางทยิดา แสนเมือง

๔

ติดตามผลการดําเนินงาน

๕

สรุปผลและรายงานผล

ตลอดปการศึกษา

ผูบริหาร

มี.ค ๖3

นางทยิดา แสนเมือง

๕.งบประมาณ 3,500 บาท
รายละเอียดการใชงบประมาณ

นอก
งบประมาณ

รวม

ที่

กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ

๑

ปรับปรุงการจัดทําเอกสารของโรงเรียน

3,500

3,500

3,500

3,500

รวม

ผูรับผิดชอบ

๒๘

๖.การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีวัด/ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

ผลผลิต(Out puts)
- ระบบสารสนเทศของโรงเรียนมีมาตรฐานขอมูลเพื่อการจัดทํา
- มาตรฐานของโรงเรียน
- แผนพัฒนาการศึกษา

ตรวจสอบ

- แผนปฏิบัติการ
- การรายงานประจําป
ผลลัพธ (Out comes)

วิธีวัด/ประเมินผล

เครื่องมือที่
ใช

การประเมินคุณภาพ
ภายใน

- โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง
- โรงเรียนมีความมั่นใจ ในการเขารับการประเมินระบบประกัน
คุณภาพจากภายนอก

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนบานกลางมีระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และใชผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหไดมาตรฐานทําใหโรงเรียนผานการประเมิน
คุณภาพนอกรอบสี่
ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางทยิดา แสนเมือง)
ครูชํานาญการโรงเรียนบานกลาง

ผูเห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)

( นางสรรัตน แกวสา )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง

๒๙

3. โครงการ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
แผนงานที่รับผิดชอบ
งานวิชาการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางทยิดา แสนเมือง
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปการศึกษา
สนองกลยุทธของโรงเรียนที่ ๑ สพป ลย.๑ ที่ ๕
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ ๑๘ สมศ ที่ ๘
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑.หลักการและเหตุผล
ผลการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ และผลการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตลอดจนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตางๆพบวา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของผูเรียนต่ํากวาเกณฑที่ ทั้งผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) และ PISA ถึงแมวาโรงเรียนจะใชเวลาในการเรียนการสอนมาก คือโรงเรียนบางแหงใช
เวลา ๖-๘ ชั่วโมงตอวัน อัดแนนเนื้อหาวิชาการมากเกินไปทําใหผูเรียนเกิดความเครียด คิดวิเคราะหไมเปน
และขาดทักษะชีวิต
จากสภาพและปญหาตางๆกระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
โดยใหโรงเรียนปรับลดชั่วโมงเรียนภาควิชาการลงแตตองไมกระทบเนื้อหาวิชาหลักที่นักเรียนควรรู โดยครูตอง
ใชความสามารถในการอธิบายและบูรณาการใหครบถวนอยางมีประสิทธิภาพ โดยการจัดกิจกรรมสรางสรรค
ใหนักเรียนอยางหลากหลายเพื่อเพิ่มพูนการคิดวิเคราะห ความมีน้ําใจตอกัน การทํางานเปนทีม กระตุนให
ผูเรียนไดคนหาศักยภาพและความชอบของตนเอง เพื่อใหบรรลุจุดประสงคดังกลาว โรงเรียนบานกลางจึงได
จัดโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อเปนแนวทางใหโรงเรียนสามารถนําหลักสูตรสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อสงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู
มีทักษะในการคิดวิเคราะหและไดรับการพัฒนาเต็มตมศักยภาพและความสนใจของแตละคน
๒.๓ เพื่อใหโรงเรียนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ไดอยาง
เหมาะสมทั้งดานวิชาการและการปฏิบัติ
๒.๔ เพื่อใหผูปกครองและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
และมีสวนรวมในการจัดดารศึกษา
๓. เปาหมาย
๓.๑ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบานกลางทุกคน
๓.๒ โรงเรียนดําเนินการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ไดบรรลุตามวัตถุประสงค

๓๐

๔. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

๑

ประชุมชี้แจงสรางความเขาใจกับคณะครูในการ
ขับเคลื่อน

พ.ค-มิ.ย.๖2

ผูบริหาร

๒

จัดทําโครงการและแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการ

พ.ค-มิ.ย.๖2

นางทยิดา แสนเมือง

๓

จัดทําตารางเรียนและจัดครูเขาสอนตามตาราง

พ.ค.๖2

นางทยิดา แสนเมือง

๔

ประชุมผูปกครองเพื่อชี้แจงนโยบายของโครงการ

พ.ค.๖2

ผูบริหาร

๕

ดําเนินการตามกิจกรรม

ตลอดป
การศึกษา

คณะครูทุกคน

๖

ติดตามผลการดําเนินการ

๗

สรุปผลและรายงานผล

ต.ค.๖2 - มี.ค.๖ ผูบริหาร
3
มี.ค.๖3

นางทยิดา แสนเมือง

๕. งบประมาณ 4,500 บาท
ที่
๑

กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ นอกงบประมาณ

รวม

อุปกรณสําหรับทํากิจกรรมของ
นักเรียน
- กระดาษ A ๔
- สี
- กาวลาแทก
รวม

4,500

4,500

4,500

4,500

ไตรมาสที่ใช

๓๑

๖. การวัดและประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัด

วิธีวัด/ประเมินผล

เครื่องมือที่วัด

ผลผลิต (OUT Puts)
๑

จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม

-

-

๒

จํานวนกิจกรรมที่คณะครูจัดใหนักเรียน

-

-

สํารวจ

แบบสํารวจ

-

แบบประเมินความพึงพอใจ

สังเกต ชักถาม

แบบสังเกต,แบบสอบถาม

สังเกต

แบบสังเกต

ผลลัพธ (OUT Comes)
๑

นักเรียนเขารวมกิจกรรมทุกคน

๒

กิจกรรมเปนที่นาสนใจ

๓

นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห ความมี
น้ําใจตอกันและการทํางานเปนทีม

๔

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนอยางหลากหลายทําใหนักเรียนมีความสนุกสนานในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไมรูสึกเบื่อและชอบมาโรงเรียน
๗.๒ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงครูจักการคิดวิเคราะห ความมีน้ําใจตอกันและการทํางานเปนทีม
ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางทยิดา แสนเมือง)
ครูชํานาญการโรงเรียนบานกลาง

ผูเห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)

( นางสรรัตน แกวสา )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง

๓๒

4. โครงการ
กํากับติดตามนิเทศการเรียนการสอน
แผนงานที่รับผิดชอบ
งานวิชาการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางทยิดา แสนเมือง
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ค. ๖2 – มี.ค. ๖3
สนองกลยุทธโรงเรียนที่ ๔
สพป.ลย.๑ ที่ ๔
สนองมาตรฐานโรงเรียนที่ ๙,๑๐,๕ สมศ ที่ ๗
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ กําหนดนโยบายเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหนักเรียนอานออกเขียนได โดยเฉพาะ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ จะตองอานออก และเขียนหนังสือไดทุกคน การนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ของครูเปนสิ่งที่จําเปนมาก เพราะครูผูสอนเปนหัวใจของการจัดการเรียนรู ครูจะตองมีความพรอมและมีความ
เปนมืออาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรูใหกับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหคณะครูมีขวัญและ
กําลังใจ มีความมั่นใจ ในการปฏิบัติงานจึงไดจัดโครงงานนี้ขึ้น
๒.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อนิเทศการจัดการเรียนรูของครูผูสอนในโรงเรียนทุกคนทุกชั้นเรียน
๒.๒ เพื่อยกระดับพัฒนาการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นเรียน
๒.๓ เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาใหมีมาตรฐานการศึกษาตามที่กําหนด
๓. เปาหมาย
๓.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ
- คณะครูโรงเรียนบานกลางจํานวน 46 คน
- ผูบริหารและผูไดรับมอบหมายนิเทศชั้นเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
๓.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นรอยละ ๕ ทุกกลุมสาระการเรียนรู

๓๓

๔. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

๑

ประชุมคณะครูชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการ

พ.ค. ๖2

ผูบริหาร

๒

แตงตั้งผูรับผิดชอบ

พ.ค. ๖2

ผูบริหาร

๓

ดําเนินการตามโครงการ

ตลอดปการศึกษา

-จัดเตรียมเอกสาร

นางทยิดา แสนเมือง
ผูบริหาร

-เยี่ยมชั้นเรียนโดยผูไดรับมอบหมาย
กอนปฐมวัย
ป. ๑-๓
ป. ๔-๖
ม. ๑-๓
ทุกชั้นเรียน
๔

ติดตามผลการดําเนินงาน

5

สรุปผลและรายงานผล

พ.ค.๖2-มี.ค.๖3

ผูบริหาร

มี.ค.๖3

นางทยิดา แสนเมือง

๕.งบประมาณ จํานวน 3,0๐๐ บาท
รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

รายการ/กิจกรรม

นอก
งบประมาณ
งบประมาณ

รวม

เอกสารสําหรับการนิเทศ
๑ เตรียมเอกสารสําหรับการนิเทศ

3,000

3,000

3,000

3,000

- นิเทศหองเรียน
- ประชุมคณะครู
รวม

ไตรมาสที่
ใช
งบประมาณ

๓๔

๖.การวัดผลประเมินผล

ตัวชี้วัด

วิธีวัด/ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

๑.คณะครูโรงเรียนบานกลางจํานวน 46 คน

สังเกต

-

๒.นักเรียนโรงเรียนบานกลางตั้งแตชั้นอนุบาล-ป.6

สังเกต

-

๑.คณะครูมีความรับผิดชอบตอหนาที่มีความกระตือรือรน จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ,มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน

สังเกต

-

๒.ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู ๕ %

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผลผลิต(Out puts)

ผลลัพธ (Out comes)

๗.ผลที่คาดวาจะไดรับ
คณะครูที่มีความกระตือรือรน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ทําใหการจัดการเรียนการสอน
ภายในโรงเรียนมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู
ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางทยิดา แสนเมือง)
ครูชํานาญการโรงเรียนบานกลาง

ผูเห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)
( นางสรรัตน แกวสา )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง

๓๕

5. โครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สนองกลยุทธของโรงเรียนที่
๑,๔,๕ สพป. ลย ๑ ที่ ๑
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่
๕ ,๑๖
แผนงานที่รับผิดชอบ
งานวิชาการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางทยิดา แสนเมือง
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ค. ๖2 – มี.ค. ๖3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๕ ใหเปนหลักสูตร
แกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบ ทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยสงเสริมใหทองถิ่นและสถานศึกษามีสวนรวม
และบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรใหสอคลองกับความตองการของทองถิ่น โดยยึดหลักสูตรแกนกลาง
เปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ของ
ผูเรียนและทันตอความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณจึงจําเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยตอ ความ
ตองการและเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
๒.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของ
ทองถิ่น
๒.๒ เพื่อใหโรงเรียนมีหลักสูตรที่ทันสมัยตอเหตุการณ ความเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพ นําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน
๓. เปาหมาย
๓.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๓.๑.๒ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไดมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของชุมชน
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

๓๖

๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

๑

ประชุมคณะครูชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

พ.ค. ๖2

นางทยิดา แสนเมือง

๒

แตงตั้งผูรับผิดชอบ

พ.ค. ๖2

ผูบริหาร

๓

ดําเนินงานตามแผน /โครงการ
-ทบทวนการใชหลักสูตรสถานศึกษา

พ.ค. ๖2 – ก.ค.๖2

คณะครู

-ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

พ.ค. ๖2 – ก.ค.๖2

นางทยิดา แสนเมือง

ไดทราบ

ส.ค. ๖2

นางทยิดา แสนเมือง

ติดตามผลการดําเนินงาน

ตลอดปการศึกษา

-เผยแพรหลักสูตรใหแกคณะครูและชุมชน
๕
๖

สรุปผลและรายงานผล

มี.ค. ๖2

ผูบริหาร
นางทยิดา แสนเมือง

๕.งบประมาณ 4,8๐0 บาท
รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม /รายการ

เงินงบประมาณ

นอก
งบประมาณ

รวม

- ปรับปรุงหลักสูตร
- จัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร
รวม

4,8๐๐

4,8๐๐

4,8๐๐

4,8๐๐

ไตรมาสที่ใช

๓๗

๖.การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีวัด/ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

ผลผลิต(Out puts)
๑.โรงเรียนมีหลักสูตรที่ไดมาตรฐานสอดคลองกับเหตุการณที่
เปลี่ยนแปลงสนองตอความตองการของทองถิ่น

การตรวจสอบ

๒. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตรงตามหลักสูตร

การสังเกต

ผลลัพธ (Out comes)
๑. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร

ทดสอบ

แบบทดสอบ

๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู

ทดสอบ

แบบทดสอบ

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนบานกลาง มีหลักสูตรไดมาตรฐาน สอดคลองกับสภาพปจจุบันและปญหาของโรงเรียนและ
ชุมชนไวใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางทยิดา แสนเมือง)
ครูชํานาญการโรงเรียนบานกลาง

ผูเห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)

( นางสรรัตน แกวสา )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง

๓๘

6. โครงการ
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
สนองมาตรฐานโรงเรียนที่
แผนงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

แขงขันทักษะทางวิชาการ
๑ สพป . ลย.๑ ที่ ๑,๒
๕ สมศ ที่ ๑,๒,๓,๔
งานวิชาการ
นางทยิดา แสนเมือง
โครงการตอเนื่อง
พ.ค. ๖2 – มี.ค.๖3

1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาจะตองจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายที่มุงใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทุกดาน ทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข การจัด
กิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน ใหเกิดการเรียนรูทุก
เวลาและสถานที่ ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธ สพฐ. ขอ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการเรียนรูโดยใชระบบเครือขายและเทคโนโลยี มีเปาหมายคือ ผูเรียนไดรับการพัฒนาทุกกลุม
สาระการเรียนรู และสามารถแขงขันในระดับตาง ๆ จึงไดจัดใหมีโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. นักเรียนไดคนพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง และไดพัฒนาความสามารถ
นั้นเต็มศักยภาพ
2. นักเรียนเขาแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นตามโอกาส
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ(รอยละ)
รอยละ 80 ของ นักเรียนจํานวน 46 คน ไดเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เชิงคุณภาพ(ระดับ)
นักเรียน เขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการไดแสดงออกถึงความสามารถ ความถนัด ความสนใจ
ของแตละบุคคล

๓๙

4. วิธีดําเนินการและขั้นตอนดําเนินการ
กิจกรรม
1.ชื่อกิจกรรมกิจกรมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการระดับตาง ๆ

ระยะเวลา

วิธีการ/ขั้นตอน
1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2.ประชุม / วางแผนผูเกี่ยวของ
3.จัดกิจกรรมแขงขันทักษะทาง
วิชาการ

ต.ค 62
พ.ย 62

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

3,000

นางทยิดา แสนเมือง
และกลุมสาระ

พ.ย. 62 - ม.ค 63

4.สรุป / ประเมินผล และ
รายงานผล

ก.พ 63

5.ระยะเวลาดําเนินการ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
6.งบประมาณ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รายการ/กิจกรรม
ที่
การใชงบประมาณ
1. คาดําเนินการในการจัดกิจกรรม
แขงขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุม
สาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ทั้ง
ระดับเครือขาย อําเภอ เขตพื้นที่
ระดับภาค และระดับประเทศ
รวมเงิน

งบประมาณ
3,000
-

3,000

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
2000
1000

-

2000

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.นักเรียนมีทักษะและประสบการณในการแขงขันทักษะทางวิชาการสูงขึ้น
2.การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชน

1000

๔๐

ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางทยิดา แสนเมือง)
ครูชํานาญการโรงเรียนบานกลาง

ผูเห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)

( นางสรรัตน แกวสา )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง

๔๑

7. โครงการ
โครงการหองสมุดมีชีวิตเพื่อสรางนิสัยรักการอาน
แผนงาน
งานบริหารวิชาการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนบานกลาง
ผูรับผิดชอบ
นางทยิดา แสนเมือง ,นางสาวเพชรรัตน สุจริต
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ระยะเวลาดําเนินงาน
พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563
สนองกลยุทธ สพฐ.
กลยุทธที่ 1
สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 1,2,3,4
สนองมาตรฐาน สมศ.
มาตรฐานที่ 1,3
.................................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
หองสมุดโรงเรียน เปนแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนที่มีความสําคัญยิ่งตอการ จัดการเรียนรูของ
ครูผูสอนและการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตางๆของนักเรียน เพราะเปนแหลงการเรียนรูที่อํานวยความ
สะดวกจัดกิจกรรมที่กระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ศึกษาคนควา แสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูดวย
ตนเองไดซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจุดเนนการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนที่เนนใหสงเสริมการพัฒนาแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาไปสูความ
เปนสากลและมุงสงเสริมใหผูเรียน เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและใชเวลาอยาง
สรางสรรค ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลาแสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวยตนเองเชน การทํางาน
โครงงาน รายงาน ชิ้นงาน การปฏิบัติจริงโดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา ปรับปรุงหองสมุดใหสะดวกตอการ
ใช เชน การพัฒนาหองสมุดจัดบรรยากาศใหนาสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมสงเสริมการอาน
ดังนั้นโรงเรียนบานกลาง จึงไดดําเนินการจัดโครงการสงเสริมการใชหองสมุดเพื่อสรางนิสัย
รักการอาน เพื่อเปนการพัฒนา ปรับปรุงแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนที่เอื้อตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูของครูและการเรียนรูของนักเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
ซึ่งหองสมุดมีชีวิตเปนกิจกรรมที่มุงเนนใหบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุงหองสมุด
จัดบรรยากาศและดําเนินกิจกรรมตางๆที่อํานวยความสะดวกตอการใชบริการของนักเรียน สงเสริมการเรียนรู
ในทุกกลุมสาระการเรียนรูของนักเรียน และเพื่อใหครูนักเรียน มีแหลงเรียนรูสําหรับศึกษาคนควาหาความรู
ดวยตนเองมีความสุขและเกิดนิสัยรักการอานมากขึ้น
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพดานการอานมากขึ้น
2.2 เพื่อใหครูนักเรียนมีแหลงการเรียนเพื่อศึกษาคนควาหาความรู
2.3 เพื่อกระตุนและชี้นํานักเรียนใหเกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอาน
2.4 เพื่อจัดประสบการณการใชหองสมุดใหแกนักเรียนซึ่งเปนการพัฒนาความสนใจ และสามารถ
ปรับตัวเขากับสังคมได
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3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนบานกลาง ที่เขาใชบริการหองสมุด
3.1 ครู จํานวน 5 คน
3.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 37 คน
เชิงคุณภาพ ครูและนักเรียนเห็นความสําคัญของการหาขอมูลและการใชบริการของหองสมุดและ
มีวิธีที่หลากหลาย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
4 . กิจกรรมที่ดําเนินการ 12 กิจกรรม/ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนาหองสมุดและสงเสริมการคนควา
ความรูจากหองสมุด
2. กิจกรรมอานนิทานใหนองฟง
3. กิจกรรมบันทึกการอาน
4. กิจกรรมฟง พูด อาน เขียน
5. กิจกรรมคนควาทางอินเตอรเน็ต
6. กิจกรรมเลาขาวเชานี้
7. กิจกรรมเขียนตามคําบอกวันละคํา
8. กิจกรรมตามหายอดนักอาน
9.กิจกรรมพี่สอนนองอาน
10. กิจกรรมเปดพจนานุกรม

ผูรับผิดชอบ
นางทยิดา แสนเมือง
นางสาวเพชรรัตน สุจริต
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๕. ปฎิทินการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1.

จัดทําโครงการและขออนุมัติ
กําหนดแผนปฎิบัติการ

2.

3.

มอบหมายภารกิจสําหรับ
คณะทํางาน

ระยะเวลา
ผูปฎิบัติงาน
ดําเนินงาน
1.การอนุมัติโครงการ
พ.ค. 2562 นางทยิดา แสน
เมือง
2.การมอบหมายงาน/ภารกิจ พ.ค.2562
พ.ค. 2562 นางสาวเพชรรัตน
3.ความสามารถในการ
สุจริต
ดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

4.ผลสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนด ดําเนินงานตามขั้นตอนที่
ปฎิบัติอยูในแผน
ไว
5.ผลสําเร็จตามแผนงานที่
กําหนด

4.

ประเมินผล และสรุปรายงาน
6.รองรอย การสรุป รายงาน
ผล

พ.ค. 2562

มี.ค. 2563

มี.ค. 2563

๖. งบประมาณ
ดังนี้

งบประมาณจํานวนรายหัวนักเรียนประถมศึกษา 8,000 บาท แยกงบประมาณดําเนินการกิจกรรม

กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนาหองสมุดและสงเสริมการคนควา
ความรูจากหองสมุด
2. กิจกรรมอานนิทานใหนองฟง
3. กิจกรรมบันทึกการอาน
4. กิจกรรมฟง พูด อาน เขียน
5. กิจกรรมคนควาทางอินเตอรเน็ต

งบประมาณ
8,000
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6. กิจกรรมเลาขาวเชานี้
7. กิจกรรมเขียนตามคําบอกวันละคํา
8. กิจกรรมตามหายอดนักอาน
9.กิจกรรมพี่สอนนองอาน
10. กิจกรรมเปดพจนานุกรม
รวมเงิน

8,000

7. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7.1 รอยละ 90 ของนักเรียน มีนิสัยรักการอาน สามารถแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ
ไดอยางหลากหลาย
7.2 รอยละ 90 ของนักเรียน สามารถนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาตนเองและใชชีวิตประจําวันได
7.3 รอยละ 90 ของนักเรียน เขาใชหองสมุดและแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา
8. การประเมินผล
8.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
8.2 ประเมินชิ้นงาน
8.3 แบบสํารวจความพึงพอใจ
8.4 แฟมสะสมผลงานของนักเรียน
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 นักเรียนสามารถแสวงหาความรู นําความรูที่ไดรับมาพัฒนาตนเองและใชในชีวิตประจําวันได
9.2 นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นและอยูรวมกันอยางมีความสุข

ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางทยิดา แสนเมือง)
ครูชํานาญการโรงเรียนบานกลาง

ผูเห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)

( นางสรรัตน แกวสา )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางปยะวดี สุริฉาย)
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ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง
8. โครงการ
แนะแนวเพื่อการศึกษา
แผนงาน
งานบริหารวิชาการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนบานกลาง
ผูรับผิดชอบ
นางทยิดา แสนเมือง ,นางสาวเพชรรัตน สุจริต
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม
ระยะเวลาดําเนินงาน
พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563
สนองกลยุทธของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอที่ 1.1 กลยุทธที่ 3
ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
สนองกลยุทธสถานศึกษา กลยุทธที่ 1 พัฒนาองคกรใหพรอมรับการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 2 พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรูที่มีมาตรฐานและทันสมัย
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 15.1-2
1. หลักการและเหตุผล
อางถึงมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร และมาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตเพื่อสงผลใหนักเรียนมีการพัฒนางานตามหลักสูตรและมีความรูทักษะที่
จําเปนตอการเรียนรู ดังนั้นงานแนะแนวจึงจําเปนตองพัฒนาหองแนะแนว และพัฒนาระบบงานแนะแนว ให
มีประสิทธิภาพซึ่งเปนงานที่ดําเนินการเปนประจําตอเนื่องทุกป ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพนั้นทางงานแนะแนวตองจัดใหมีวัสดุ อุปกรณที่เพียงพอ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุก
ฝายทุกสวนที่เกี่ยวของ ปการศึกษา 2562 ไดขออนุมัติงบประมาณการดําเนินงาน จํานวน 3500 บาท เพื่อ
นํามาปรับปรุงพัฒนาสํานักงานแนะแนวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนางานแนะแนว ใหมีอุปกรณเพียงพอ สําหรับการดําเนินงาน
2. เพื่อใหการดําเนินงานแนะแนวเปนไปดวยความเรียบรอยและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อตอบสนองนโยบายของโรงเรียน ในการกํากับดูแลนักศึกษาอยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ไดรับวัสดุอุปกรณ สําหรับการดําเนินงานครบ 100%
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 งานในฝายแนะแนวมีการดําเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพ
3.2.2 รอยละของนักเรียนที่เขาศึกษาตอจากชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ
รอยละของนักเรียนที่เขาศึกษาตอ
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4. การดําเนินการ ปฏิทินปฏิบัตงิ าน ( ระบุวัน เดือน ปที่ชัดเจนเพื่อใชทําปฏิทินปฏิบัติงาน )
วัน เดือน ป
กิจกรรม
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หมาย
เหตุ
ตลอดป
การศึกษา

พัฒนางานงานแนะแนว

3,500

งานแนะแนวการศึกษา

กุมภาพันธ ๒๕
62

แนะแนวเพื่อการศึกษา

3,500

งานแนะแนวและ
วิชาการ

3,500
รวม สามพันหารอยบาทถวน
5. งบประมาณ 3,500 บาท
ที่
กิจกรรม

เงินงบประมาณ (บาท)

เงินงบประมาณ

งบ
ตอบ วัสดุ/ ครุภณ
ั ฑ ปรับปรุง ในงบฯ นอกงบ
บุคลากร แทนใช อุปกรณ
ฯ
สอย
1 พัฒนางานแนะแนว
2 แนะแนวเพื่อการศึกษา

-

3,500

-

3,500

3,500

-

3,500

6. การติดตามประเมินผล
16.1 รายงานการประเมินโครงการ
16.2 รอยละของนักเรียนที่เขาศึกษาตอ
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
งานแนะแนว มีวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ตรงตามวัตถุประสงคของการใชงาน ตลอดปการศึกษา 2562
ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางทยิดา แสนเมือง)
ครูชํานาญการโรงเรียนบานกลาง

ผูเห็นชอบโครงการ
(ลงชือ่ )

( นางสรรัตน แกวสา )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)
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(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง

ฝายบริหารงบประมาณ/2 โครงการ
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1.ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองกับ ม.ฐ สพฐ
สอดคลองกับกลยุทธโรงเรียน
๑. หลักการและเหตุผล

สาธารณูปโภค
บริหารงบประมาณ
นางทยิดา แสนเมือง
๑ พฤษภาคม ๒๕๖2 – ๓๐ เมษายน ๒๕๖3
โครงการตอเนื่อง
พ.ค. ๖2 – มี.ค. ๖3
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผูบริหารสถานศึกษา (๑, ๒.๔, ๔)
กลยุทธที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

โรงเรียนบานกลาง เปนโรงเรียนประถมขนาดเล็ก มีนักเรียนประมาณ 46 คน และบุคลากรทางการ
ศึกษา 6 คน จึงมีความจําเปนที่จะตองมีงบประมาณจายคาสาธารณูปโภค คือ คาไฟฟา คาน้ําประปา คา
โทรศัพท คาไปรษณีย และคาอินเตอรเน็ตเพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใชจายคาสาธารณูปโภคตาง ๆ ในโรงเรียน
๓. เปาหมาย
๓.๑ ดานปริมาณ
คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท คาอินเตอรเน็ต และคาไปรษณีย
๓.๒ ดานคุณภาพ
โรงเรียนมีการจายคาสาธารณูปโภคไดอยางคุมคา
๔. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โรงเรียนมีคาสาธารณูปโภคใชเพื่อพัฒนาการศึกษาอยางเพียงพอ
๕. วิธีการดําเนินงาน
๕.๑ ขัน้ เตรียมการ (P)
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- แตงตั้งกรรมการรับผิดชอบ
๕.๒ ขั้นดําเนินการ (D)
- ดําเนินการตามแผนที่วางไว
๕.๓ ขั้นติดตามประเมินผล (C)
- ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
๕.๔ รายงานผลตอผูบริหาร และปรับปรุงแกไขปญหาที่พบ (A)

๔๙

๖.ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
๑.ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ
พ.ค.๖2 – เม.ย. ๖3

3,500

ผูรับผิดชอบ
นางทยิดา แสนเมือง

(พ.ค.) (พ.ย.)

- แตงตั้งกรรมการรับผิดชอบ
- จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
๒. ขั้นดําเนินการ
- ดําเนินการตามแผนที่วางไว
๓. ขั้นติดตามประเมินผล
- ประเมินผลการดําเนินงานตาม
โครงการ
๔. รายงานผลตอผูบริหาร และปรับปรุง
แกไข
ปญหาที่พบ
๗. งบประมาณ 3,500 บาท
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนมีสาธารณูปโภคใชเพื่อพัฒนาการศึกษาอยางเพียงพอ
ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางทยิดา แสนเมือง)
ครูชํานาญการโรงเรียนบานกลาง

ผูเห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)

( นางสรรัตน แกวสา )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง

๕๐

โครงการ
ระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา
ลักษณะของโครงการ
โครงการตอเนื่อง
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 18 ตัวที่ชัดที่ 18.1 และ 18.2
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานงบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางทยิดา แสนเมือง
สอดคลองกับกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ พ.ค. ๖2 – มี.ค. ๖3
1. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 8 ซึ่งกลาวถึง ทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา มาตรา 48 ใหมีการระดมทรัพยากร และการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทรัพยสินทั้ง
ของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคการชุมชน เอกชน องคการเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศมาใชในการจัดการศึกษา
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ใหการจัดการศึกษาดานการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานที่
18 สถานศึกษามีความรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและ
เอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน
ดังนั้นทางโรงเรียนชุมชนบานกลาง จึงไดเห็นความสําคัญของการระดมทรัพยากรเพื่อนํามาใชในการ
จัดการศึกษา และสนองนโยบาย จึงไดรวมมือกับชุมชนจัดทํา โครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษาขึ้น เพื่อจัดสรร จัดหาทรัพยากรนํามาใชในการจัดการศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
2.2 เพื่อสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
2.3 เพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
2.4 เพื่อใหชุมชนเห็นความสําคัญตอการจัดการศึกษา
3. ตัวชี้วัด
3.1 รอยละของการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
3.2 รอยละของการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
3.3 รอยละของการเขามามีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
3.4 รอยละของการชุมชนที่เห็นความสําคัญตอการจัดการศึกษา
4. เปาหมาย
4.1 มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษารอยละ 80
4.2 มีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนรอยละ 80
4.3 ชุมชนเขามามีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษารอยละ100
4.4 ชุมชนรอยละ100เห็นความสําคัญตอการจัดการศึกษา

๕๑

3. กิจกรรม / วิธีดําเนินการ / ตัวชี้วัดความสําเร็จ
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมบก.สัมพันธ
1) สํารวจรายชื่อศิษยเกา
2) เลือกประธานสมาคมศิษยเกา
และเลือกคณะกรรมการดําเนินงาน
3) ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
4) จัดกิจกรรม บก.สัมพันธ เพื่อหา
ทรัพยากรทางการศึกษาใหแก
โรงเรียน
5) จัดทํารายงานผลเผยแพร
6) สรุปผลการดําเนินงาน

มิ.ย. 62 1. รอยละของศิษย
มิ.ย. 62 เกาที่เขารวมกิจกรรม

2) ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
3)เขารวมกิจกรรมที่ทางภาคี
เครือขายจัด
4)ขอความอนุเคราะหทุนการศึกษา
จากภาคีเครือขาย
5) จัดสงหนังสือขอบคุณ
6) สรุปผลการดําเนินงาน
5. งบประมาณ 4,500 บาท

นางทยิดา แสนเมือง

2. รอยละของผูที่มี
สวนเกี่ยวของที่มี
ก.ค. 62 ความพึงพอใจอยูใน
มี.ค. 63 ระดับดี

มี.ค. 63
มี.ค. 63

2. ระดมทุนการศึกษาจากภาคี
เครือขาย
1) แตงตั้งคณะทํางาน

2,000

1.รอยละของผูเรียน
ที่ไดรับทุนการศึกษา
มิ.ย. 62 2. จํานวนภาคี
เครือขายที่ไดเขามามี
มิ.ย. 62 สวนรวมในกิจกรรม
ตลอดป 3.รอยละของผูที่มี
การศึกษา สวนเกี่ยวของที่มี
มิ.ย. 62 ความพึงพอใจอยูใน
ระดับดี
ก.ย. 62
ก.ย. 62

2,500

ผอ.ปยะวดี

๕๒

6. รายละเอียดวัสดุอุปกรณ
ที่

ราคารวม

รายการ

1.

คาวัสดุกิจกรรม บก. สัมพันธ

2,000

2.

คาวัสดุกิจกรรมระดมทุนการศึกษาจากภาคีเครือขาย

2,500

รวมเงินที่ใชทั้งสิ้น

4,500

7. การติดตามประเมินผล
1. นักเรียนมีทุนการศึกษา
2. ครูมีสื่อที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
3. โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
4. ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และชุมชนเห็นความสําคัญตอการจัดการศึกษา
ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางทยิดา แสนเมือง)
ครูชํานาญการโรงเรียนบานกลาง

ผูเห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)

( นางสรรัตน แกวสา )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง

๕๓

ฝายบริหารงานบุคลากร/1 โครงการ

๕๔

1. โครงการ
พัฒนาครูมืออาชีพ
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
๔,๕ สพป.ลย.๑ ที่ ๔
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ ๑๐ สมศ ที่ ๗
แผนงานที่รับผิดชอบ
งานบุคลากร
ผูรับผิดชอบ
นางทยิดา แสนเมือง
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ค. ๖2 – มี.ค. ๖3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
องค ป ระกอบของการพั ฒ นาหรือการบริห ารโรงเรีย นมีหลายปจ จัย แตปจ จัย ที่สําคัญ กอคือ
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือวาเปนกําลังสําคัญ เปนเกณฑหลักที่จะชวยขับเคลื่อนกระบวนการทํางาน อันจะสงผล
ให เ กิ ด การพั ฒ นาของโรงเรี ย นและหน ว ยงานที่เกี่ย วของอยา งตอเนื่ อง และการที่จ ะพัฒ นาบุคลากรทาง
การศึ กษา ให มีวิ สั ย ทั ศน และมี ศักยภาพในการพัฒนางานในหนาที่อันจะสงผลตอการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีความจําเปนตอง
มุงเนนใหบุคลากรในสังกัดไดมีโอกาสเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ คิดวิเคราะหวางแผนรวมกัน สราง
แนวทางในการพัฒนาตนเองและรวมคิด รวมทํา รวมแกปญญา มีความรักสามัคคี ดังนั้นเพื่อเปนการเพิ่ ม
ศักยภาพครูและบุคลากรในโรงเรียน อันจะนําไปสูประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โรงเรียนบานกลาง จึงไดจัด
โครงการนี้
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนโดยการเขารวมประชุม อบรม สัมมนาศึกษาและดู
งาน
๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒.๓ เพื่อใหคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชื่อมั่น มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
๓.เปาหมาย
๓.๑ เปาหมายดานปริมาณ
๓.๑.๑ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนคิดเปนรอยละ ๑๐๐
๓.๑.๒ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรูความสามารถและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ โรงเรียนคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชน และหนวยงานตนสังกัด
๓.๒.๒ โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี คณะครูมีความรูความสามารถ นักเรียนเรียนรูอยางมี
ความสุข

๕๕

๔.กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

๑ ประชุมชี้แจงรายละเอียด

พ.ค. ๖2

ผูบริหาร

๒ แตงตั้งผูรับผิดชอบ

พ.ค. ๖2

ผูบริหาร

ตลอดปการศึกษา

ผูบริหาร

ตลอดปการศึกษา

ผูบริหาร

มี.ค.๖3

นางทยิดา แสนเมือง

๓ ดําเนินงานตามแผนและโครงการ
-จัดกิจกรรมอบรมใหกับลุคลาการภายในโรงเรียน
-สงบุคลากรเขารับการอบรมตามที่หนวยงานตนสังกัดได
จัดขึ้น
๔ ติดตามผลการดําเนินงาน
๕ สรุปผลและรายงานผล

๕.งบประมาณ 3,5๐๐ บาท
รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
๑

เงินงบประมาณ
ตอบแทน

- จัดอบรมใหกับบุคลากรและสงบุคลากร
เขารับการอบรม

ใชสอย

วัสดุ

รวม

3,5๐๐

3,5๐๐

3,5๐๐

3,5๐๐

- สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพตาม
ความสนใจ
รวม

เงินนอก

รวม

๕๖

๖.การวัดและประเมินผล

วิธีวัด/
ประเมินผล

เครื่องมือที่
ใช

๑. จํานวนครู บุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับพัฒนาโดยการประชุม สัมมนา อบรม
ศึกษาดูงาน และเขารวมกิจกรรมตางๆ ตามที่หนวยงานตนสังกัดจัดขึ้น

สํารวจ

แบบสํารวจ

๒. จํานวนครู บุคลากรทางการศึกษาไดรับการ พัฒนาตามที่โรงเรียนไดจัดขึ้น

สํารวจ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต(Out puts)

ผลลัพธ (Out comes)
๑.จํานวนครู บุคลากรทางการศึกษาที่ผานการพัฒนามีทักษะ ความรู
ความสามารถนําไปใชในการพัฒนาวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํารวจ

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ ครูและบุคลากรที่ไดรับการอบรม พัฒนา มีความรู ความสามารถ และทักษะอันนําไปสูความเปน
เลิศในดานตางๆ
ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางทยิดา แสนเมือง)
ครูชํานาญการโรงเรียนบานกลาง

ผูเห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางสรรัตน แกวสา )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง

๕๗

ฝายบริหารงานบริหารงานทั่วไป/10 โครงการ

๕๘

1. โครงการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
๑ สพป.ลย ๑ ที่ ๑
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ ๒ สมศ ที่ ๑๐
แผนงานที่รับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางทยิดา แสนเมือง
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ค. ๖2 – มี.ค. ๖3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพระบบหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการ
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพ คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงสาธารณะสุขโดยกรมสุขภาพจิตไดรวมกันวางรากฐาน เพื่อการพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนเพราะปจจุบันครอบครัวของสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปเปนครอบครัวเดี่ยว พอแมตอง
ออกไปทํางานทิ้งใหปูยา ตายายดูแลทําใหเด็กขาดความอบอุนเนื่องจากไมไดอยูใกลชิดกับพอแมอีกทั้งสิ่งยั่วยุ
ในสังคมปจจุบันก็มีมาก เด็กเขาถึงไดงายซึ่งอาจจะทําใหเด็กทํางานผิดได เพื่อใหการดําเนินงานดานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ประสบผลสําเร็จทางโรงเรียนจึงไดจัดโครงสรางนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกคน
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การเรียนรู การพัฒนาศักยภาพตนเองของนักเรียน
๓. เพื่อสรางความอบอุนและความปลอดภัยใหแกนักเรียน
๔. เพื่อใหผูปกครองมีสวนรวมในการดูแลนักเรียน
๓. เปาหมาย
๓.๑ เปาหมาย เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนบานกลางทุกคน
๓.๒ เปาหมาย เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ โรงเรียนใหการดูแลชวยเหลือ นักเรียนทุกคน
๓.๒.๒ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตไดรับการดูแล ดานการเรียน การพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
และเรียนรูอยางมีความสุข

๕๙

๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

๑

ประชุมชี้แจงและเสนอโครงการ

พ.ค. ๖2

นางทยิดา แสนเมือง

๒

แตงตั้งผูรับผิดชอบ

พ.ค. ๖2

ผูบริหาร

๓

ดําเนินงานตามแผนและโครงการ
-จัดทําเอกสาร,เยี่ยมบาน
-สํารวจขอมูลของนักเรียนเปนรายบุคคล

นางทยิดา แสนเมือง
พ.ค. ๖2 – มิ.ย.๖2

ครูประจําชั้น

ธ.ค. ๖2

นางทยิดา แสนเมือง

ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง

ครูประจําชั้น

ตลอดปการศึกษา

ผูบริหาร

มี.ค. ๖3

นางทยิดา แสนเมือง

-กิจกรรมสนทนาศิษยลูก
-กิจกรรมเยี่ยมบาน นักเรียน
๔

ติดตามผลการดําเนินงาน

๕

สรุปผลและรายงายผล

๕.งบประมาณ 4,8๐๐ บาท
รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่
๑

กิจกรรม/รายการ
- จัดทําขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล
- เยี่ยมบานนักเรียน
รวม

งบประมาณ

นอก
งบประมาณ

รวม

4,0๐๐

4,๐๐๐

800

800

4,8๐๐

4,8๐๐

ไตรมาศที่
ใช

๖๐

๖. การประเมินผล

วิธีวัด/
ประเมินผล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เครื่องมือที่ใช

ผลผลิต(Out puts)
๑. นักเรียนโรงเรียนบานกลางทุกคนตั้งแตระดับกอนปฐมถึงขั้น
ประถมศึกษาปที่ 6

-

ผลลัพธ (Out comes)
๑. โรงเรียนใหการดูแลชวยเหลือ นักเรียนทุกคน

สํารวจ

๒. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิต ไดรับการดูแลดานการเรียน การพัฒนา
ตนเองเรียนรูอยางมีความสุข

-

การสังเกต

๓.นักเรียนไดรับความอบอุน มีความปลอดภัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น

ทอสอบ

แบบทดสอบ

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ โรงเรียนบานกลางใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดตรงกับสถานภาพปญหาของนักเรียน
๗.๒ นักเรียนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง มีความอบอุน และปลอดภัย เมื่ออยูในโรงเรียน
ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางทยิดา แสนเมือง)
ครูชํานาญการโรงเรียนบานกลาง

ผูเห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)

( นางสรรัตน แกวสา )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง

๖๑

2. โครงการ
กิจกรรมวันสําคัญ
สนองกลยุทธของโรงเรียนที่
๒,๖ สพป.ลย.ที่ ๑,๒
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ ๒,๗,๑๙ สมศ ที่ ๒
แผนงานที่รับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางทยิดา แสนเมือง
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ค. ๖2 – มี.ค. ๖3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
กิ จ กรรมวั น สํ า คั ญ เป น กิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม นั ก เรี ย นในด า น คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การอนุ รั ก ษ
ศิลปะวัฒนธรรมของไทยใหอยูกับคนไทยตลอดไป และสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร นักเรียนสามารถนําความรูทักษะพื้นฐานไปใชในชีวิตประจําวันได ฉะนั้นโรงเรียนจึงตอง
จัดกิจกรรมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมทุกคนจากความสําคัญดังกลาวจึงได
จัดโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อจัดกิจกรรมวันสําคัญใหกับนักเรียนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอตลอดปการศึกษา
๒.๒ เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูทักษะดานตางๆใหแกผูเรียน
๒.๓ เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการเรียนรูใหกับผูเรียน
๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนบานกลาง เขารวมกิจกรรมทุกชั้นเรียนทุกคน
๓.๑.๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมใหกับนักเรียน ครบทุกกิจกรรม
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมใหกับผูเรียนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
๓.๒.๒ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
๔. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
๑

ประชุมคณะครูชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

พ.ค. ๖2

นางทยิดา แสนเมือง

๒

แตงตั้งผูรับผิดชอบ

พ.ค. ๖2

ผูบริหาร

๓

ดําเนินการตามโครงการ
-วันวิสาขบูชา

คณะครูทุกคน
๑8 พ.ค. ๖2

-วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินี

3 มิ.ย.62

-พิธไี หวครู

6 มิ.ย. ๖๐

๖๒

-วันอาสาฬหบูชา

16 ก.ค. ๖2

-วันเขาพรรษา

17 ก.ค. ๖2

- วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

28 ก.ค.62

-วันแมแหงชาติ

๑๒ ส.ค. ๖2

-วันปยะมหาราช

23 ต.ค. ๖2

-วันลอยกระทง

11พ.ย. ๖2

-วันพอแหงชาติ

๕ ธ.ค. ๖2

-วันเด็กแหงชาติ
๔

สัปดาหที่ 2
ของเดือน ม.ค. ๖๐

ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ตลอดปการศึกษา

ผูบริหาร

๕

สรุปผลและรายงานผล

มี.ค. ๖๑

นางทยิดา แสนเมือง

๕. งบประมาณ 4,0๐๐ บาท
รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
๑

เขารวมกิจกรรมวันสําคัญ
กับชุมชน
รวม

งบประมาณ

นอกงบประมาณ รวม

4,0๐๐

4,0๐๐

4,0๐๐

4,0๐๐

๖. การวัดผลประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีวัด/ประเมินผล
ผลผลิต (Out puts )
บันทึก ,สํารวจ
๑. นักเรียนเขารวมกิจกรรมทุกคนทุกชั้นเรียน
สังเกต,ชักถาม
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมใหกับผูเรียนอยางตอเนื่องอยาง
สม่ําเสมอ
ผลผลิต (Out puts )
๑. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคุณธรรม จริยธรรม
๒. นักเรียนภูมิใจในความเปนไทย
ชักถาม
๓. นักเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชน

ไตรมาสที่ใช
งบประมาณ

เครื่องมือที่ใช

๖๓

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ โรงเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชนและโรงเรียนใกลเคียง
๗.๒ นักเรียนภูมิใจในความเปนไทยรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมใหอยูคูคนไทยตลอดไป
ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางทยิดา แสนเมือง)
ครูชํานาญการโรงเรียนบานกลาง

ผูเห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)

( นางสรรัตน แกวสา )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง

๖๔

3. โครงการ
ประชาธิปไตยเสริมสรางวินัยในโรงเรียน
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
๑,๒ สพป. ลย. ๑ ที่ ๒
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ ๒,๖,๔ สมศ.ที่ ๔
แผนงานที่รับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป
ผูรับผิดชอบ
นางทยิดา แสนเมือง
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ค. ๖2 – มี.ค.๖3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนเปนสถานศึกษาที่นักเรียนเขามาศึกษา
เลาเรียนและแสวงหาความรูจากประสบการณตางๆ ทํากิจกรรมระบบกลุมรวมกัน ดังนั้นการมาอยูรวมกันจึง
ตองมีธรรมนูญของโรงเรียนเปนตัวกําหนดการตั้งกฎระเบียบขอบังคับใหนักเรียนมีวินัยในตนเอง โรงเรียนจึงได
จัดทําโครงการนี้ขึ้นใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อฝกใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยามารยาทที่ดีงาน มีความเคารพในสิ ทธิซึ่งกั นและกันในหมู คณะ เคารพกฎระเบียบ ของ
โรงเรียนและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เพื่อเปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคตตอไป
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อฝกใหนักเรียนเปนผูนํา และผูตามที่ดี เปนที่ยอมรับของเพื่อนๆ
๒.๒ เพื่อใหนักเรียนเปนคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม
๒.๓ เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาทที่ดีงาน และเปนบุคคลที่ออนนอมถอมตน อยู
เสมอ
๒.๔ เพื่อฝกใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดแกปญหาและมีวิจารญาณในการอยูรวมกันในสังคมอยาง
มีความสุข
๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงคุณภาพ
๓.๑.๑ นักเรียนเปนผูนําและผูตามที่ดี เปนที่ยอมรับของเพื่อนๆ คณะกรรมการสภานักเรียน
และจากคณะครู
๓.๑.๒ นักเรียนเปนคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม
๓.๒ เชิงปริมาณ
๓.๒.๑ นักเรียนโรงเรียนบานกลางเขารวมโครงการทุกคน
๓.๒.๒ นักเรียนเปนสมาชิกที่ดีของกลุมเปนผูนํา ผูตามที่ดี และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน

๖๕

๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

๑

ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

พ.ค. ๖2

๒

แตงตั้งผูรับผิดชอบ

พ.ค. ๖2

๓

ดําเนินงานตามโครงการ
พ.ค. ๖2

-แตงตั้งกรรมการสภานักเรียน

พ.ค. ๖2

-แบงกลุมสี ,แตงตั้งหัวหนาและรองหัวหนา
กลุมสี ,ครูผูรับผิดชอบกลุมสี

พ.ค. ๖2

-นักเรียนทํางานตามเขตที่รับผิดชอบ

ภาคเรียนละ ๒ ครั้งหรือ
ตามความชอบของ
นางทยิดา แสนเมือง
โครงการ

-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
๕

สรุปผลและรายงานผล

ตลอดปการศึกษา
มี.ค. ๖3

๕. งบประมาณ 2500 บาท
รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม /รายการ
- กิจกรรมสภานักเรียน
- กิจกรรมปฏิบัติหนาที่ตามกลุม

ผูบริหาร

ตลอดปการศึกษา

-ประชุมสภานักเรียน

ติดตามผลการดําเนินงาน

นางทยิดา แสนเมือง
นางทยิดา แสนเมือง

- เลือกตั้งประธานนักเรียน

๔

ผูรับผิดชอบ

เงินงบประมาณ

นอก
งบประมาณ

ผูบริหาร
นางทยิดา แสนเมือง

รวม

2,5๐๐

2,5๐๐

-

-

2,5๐๐

2,5๐๐

- จัดทําเอกสาร
รวม

ไตรมาสที่ใช

๖๖

๖. การประเมินผล

วิธีวัด/
ประเมินผล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เครื่องมือที่ใช

ผลผลิต(Out puts)
๑.นักเรียนโรงเรียนบานกลางเขารวมโครงการชั้นอนุบาลถึง ป.6 ทุกคน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐

สํารวจ

๒.นักเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรมทุกกิจกรรม

สังเกต

ผลลัพธ (Out comes)
๑.นักเรียนเปนผูนําและผูตามที่ดี มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๒. นักเรียนกลาแสดงออกมีความคิดริเริ่มสรางสรรคตัดสินใจโดยใช
เหตุผล
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ นักเรียนทุกคนรูจักปฏิบัติตนในการเปนผูนํา และผูตามที่ดี เปนที่ยอมรับของเพื่อนๆ
คณะกรรมการสภานักเรียน และจากคณะครู
๗.๒ นักเรียนทุกคนเปนคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม
๗.๓ นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม คุณนิสัยที่ดี มารยาทที่ดีงามและเปนบุคคลที่ออนนอมถอมตนอยูเสมอ
๗.๔ นักเรียนทุกคนรูจักคิดวิเคราะห คิดแกปญหาและมีวิจารณญาณในการอยูรวมกันในสังคมอยางมี
ความสุข
ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางทยิดา แสนเมือง)
ครูชํานาญการโรงเรียนบานกลาง

ผูเห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)

( นางสรรัตน แกวสา )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง

๖๗

4.โครงการ
ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่
กลยุทธของโรงเรียนที่
๑,๖ สพป. ลย.๑ ที่ ๑
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ ๑๗ สมศ.ที่ ๑๑
แผนงานรับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางทยิดา แสนเมือง
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ค. ๖2 – มี.ค. ๖3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเปรียบเสมือนบานแหงที่ ๒ ของนักเรียนในแตละวันนักเรียนตองใชเวลาอยูในโรงเรียนหลาย
ชั่ ว โมง เพื่ อ ศึ ก ษาหาความรู แ ละร ว มกิ จ กรรมต า งๆที่ ท างโรงเรี ย นจั ด ให กั บ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นจึ ง ควรจั ด
สภาพแวดลอมของโรงเรียนใหมีความรมรื่น สวยงามมีความปลอดภัย หองเรียนและหองปฏิบัติการตางๆ มี
ความมั่นคงแข็งแรงพรอมใชอยูเสมอ เพื่อสนองความตองการดังกลาวโรงเรียนจึงไดจัดโครงการดังนี้
๒.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน
๒.๒ เพื่อปรับปรุง พัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ อาคารเรียนใหมีความสะอาด สวยงาม มั่นคง
และมีความปลอดภัย
๓. เปาหมาย
๓.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนไดแก สวนหยอม ปลูกตนไมที่พักผอน รั่ว
โรงเรียน ถนน บริเวณโรงเรียน ที่เก็บขยะ ทอระบายน้ํา สวม หองประชุม สนามกีฬา สนามเด็กเลน
๓.๑.๒ ปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ
๓.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ โรงเรียนมีสภาพแวดลอมสวยงามีความปลอดภัยแกนักเรียน และเอื้ออํานวยตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๓.๒.๒ โรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการตางๆที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยใหคณะครูและ
นักเรียนไดใช

๖๘

๔. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

๑

ประชุมคณะครูชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการ

พ.ค. ๖2

นางทยิดา แสนเมือง

๒

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

พ.ค. ๖2

ผูบริหาร,ครูผูรับผิดชอบ

๓

ดําเนินงานตามแผนและโครงการ

ตลอดปการศึกษา

-ปรับปรุงสวนหยอม บริเวณโรงเรียน

ตลอดปการศึกษา

-ปลูกตนไม

ตลอดปการศึกษา

-ซอมแซมรั้วโรงเรียน

ตลอดปการศึกษา

-ถนนบริเวณโรงเรียน

ตลอดปการศึกษา

-ที่เก็บขยะ ทอระบายน้ํา

ตลอดปการศึกษา

-สนามกีฬา สนามเด็กเลน

ตลอดปการศึกษา

-หองประชุม สวม

ตลอดปการศึกษา

-ปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ

ตลอดปการศึกษา

๔

ติตามผลการดําเนินงาน

ตลอดปการศึกษา

ผูบริหาร

๕

สรุปและรายงานผล

มี.ค. ๖3

นางทยิดา แสนเมือง

๕.เงินงบประมาณ 4,800 บาท
รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ

นอก
งบประมาณ

นางทยิดา แสนเมือง

รวม

- ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน

2,๐๐๐

2,๐๐๐

- ซอมแซมสวนที่ชํารุด

2,๐๐๐

2,๐๐๐

800

800

4,800

4,800

- ปลูกตนไม
รวม

ไตรมาสที่ใช
งบประมาณ

๖๙

๖.การวัดผลปละประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีวัด/ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

ผลผลิต(Out puts)
๑.โรงเรียนมีสภาพแวดลอมสวยงาม เอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

การสังเกต

๒.โรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการตางๆที่พรอมใชอยูเสมอ

สังเกต,สํารวจ

ผลลัพธ (Out comes)
๑. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียน การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

การสังเกต

๒.นักเรียนมีความอบอุน เรียนหนังสืออยางมีความสุข

สังเกต,สํารวจ

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนบานกลางมีภูมิมิทัศนที่สวยงาม มีหองเรียนและหองปฏิบัติการตางๆครบทุกหองพรอมใชงาน
อยูเสมอ และเปนที่ยอมรับของชุมชน และโรงเรียนใกลเคียง
ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางทยิดา แสนเมือง)
ครูชํานาญการโรงเรียนบานกลาง

ผูเห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)

( นางสรรัตน แกวสา )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง

๗๐

5.โครงการ
สานสัมพันธกับชุมชน
สนองกลยุทธของโรงเรียน
๒,๖ สพป.ลย.๑ ที่ ๑,๒
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ ๑๕ ,๑๙ สมศที่ ๙
แผนงานที่รับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางทยิดา แสนเมือง
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ค. ๖2 – มี.ค. ๖3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
ชุมชนหนึ่งๆประกอบขึ้นดวยบุคคลหลายฝายหลายคน คณะโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน และเปน
แหลงเรียนรูของชุมชนตองบริการในดานตางๆแกชุมชน เชน ดานวิชาการดานอาคารสถานที่ซึ่งโรงเรียนจะตอง
มีหลักเกณฑและขอตกลงระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อเปนการสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียน
ตลอดจนการนําทรัพยากรในชุมชน มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับโรงเรียน โรงเรียนตองมีความใกลชิดกับ
ชุมชน โดยการเขารวมกิจกรรมตางๆที่ทางชุมชนไดจัดขึ้น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจึงไดจัดโครงการ
นี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อเขารวมกิจกรรม ประเพณีหมูบาน และวัดของหมูบานในเขตบริการ
๒.๑ เพื่อสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวาหมูบาน วัด โรงเรียน
๒.๓เพื่อเปนการประชาสัมพันธโรงเรียนใหชุมชนรูจักมากขึ้น
๓.เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ โรงเรียนเขารวมกิจกรรมกับโรงเรียนในเขตบริการอยางสม่ําเสมอ
๓.๑.๒ โรงเรียนมีการสรางสัมพันธที่ดีระหวางบาน วัด โรงเรียนในหมูบานเขตบริการ
สม่ําเสมอ
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ โรงเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชน นักเรียนในเขตบริการมาสมัครเรียนในโรงเรียนเพิ่ม
มากขึ้น
๓.๒.๒ โรงเรียนไดรับความรวมมือจากชุมชนในเขตบริการเปนอยางดีและสม่ําเสมอ

๗๑

๔.กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

๑

ประชุมคณะครูชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการ

พ.ค. ๖2

นางทยิดา แสนเมือง

๒

แตงตั้งผูรับผิดชอบ

พ.ค. ๖2

ผูบริหาร

๓

ดําเนินงานตามโครงการ โดยเขารวม
กิจกรรมกับชุมชนในงานตางๆ

ตลอดปการศึกษา

- บําเพ็ญสาธารณะประโยชน

นางทยิดา แสนเมืองและคณะครู

- งานบุญประจําป
-งานสงกรานต
-งานอื่นๆที่เหมาะสม
๔

ติตามผลการดําเนินงาน

ตลอดปการศึกษา

๕

สรุปและรายงานผล

มี.ค. ๖3

ผูบริหาร
นางทยิดา แสนเมือง

๕.งบประมาณ 3,5๐๐ บาท
รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

๑

เขารวมกิจกรรมกับชุมชน

3,5๐๐

3,5๐๐

รวม

3,5๐๐

3,5๐๐

๖.การประเมินผล

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

นอกงบประมาณ

วิธีวัด/ประเมินผล

รวม

ไตรมาสที่ใช
งบประมาณ

เครื่องมือที่ใช

ผลผลิต(Out puts)
๑. โรงเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ และงานประเพณีของ
หมูบานในเขตบริการทั้ง 2 หมูบาน

บันทึกการเขารวม
กิจกรรม

๒. โรงเรียนมีการสงเสริมสรางสรรคความสัมพันธอันดี
ระหวางหมูบานในเขตบริการทั้ง 2 หมูบาน อยางสม่ําเสมอ

บันทึกการเขารวม
กิจกรรมภาพถาย

แบบบันทึกการเขารวม
กิจกรรม

๗๒

ผลลัพธ (Out comes)
1.โรงเรียนไดรับความรวมมือจากชุมชนในเขตบริการทั้ง 2
หมูบานอยางสม่ําเสมอ

-

๒. โรงเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชน โรงเรียนใกลเคียงและ
หนวยงานตนสังกัด

-

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชนในเขตบริการทั้ง 2 หมูบาน ผูปกครองใหความไววางใจสงบุตรหลาน
เขามาเรียนเพิ่มมากขึ้น
ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางทยิดา แสนเมือง)
ครูชํานาญการโรงเรียนบานกลาง

ผูเห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)

( นางสรรัตน แกวสา )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง

๗๓

6.โครงการ
อาหารกลางวัน
สนองกลยุทธของโรงเรียนที่ ๓ สพป ลย.๑ ที่ ๑
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ ๑๘ สมศ ที่ ๑
แผนงานที่รับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางทยิดา แสนเมือง
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ค. ๖2 – มี.ค. ๖3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
การบริการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพถูกสุขอนามัย เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพราะการรับประทาน
อาหารกลางวันอยางเพียงพอ และมีคุณคาทางโภชนาการนั้นจะชวยใหนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ
แข็งแรง มีภูมิคุมกันโรค เมื่อนักเรียนสุขภาพดียอมสงเสริมใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม
และสติปญญาดียิ่งขึ้น นักเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนไดอยางเต็มที่อีกทั้ง โรงเรียนไดรับการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลโดยผานทางองคการบริหารสวนตําบลทําใหผูปกครองไดลดคาใชจายลงไปไดมาก
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อจัดทําอาหารกลางวันและบริการอาหารกลางวันใหกับนักเรียนระดับปฐมวัยถึงชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖
๒.๒ เพื่อใหนักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการ
๒.๓ เพื่อสงเสริมความรูพื้นฐาน ทางโภชนาการใหกับนักเรียน
๓.เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนบานกลางทุกคนตั้งแตระดับชั้นปฐมวัยถึง ป.6
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพทุกคนทุกชั้นเรียน
๓.๒.๒ โรงเรียนจัดทําอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาใหกับนักเรียน
๓.๒.๓ นักเรียนมีสวนสูง น้ําหนักไดตามเกณฑมาตรฐาน

๗๔

๔.ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
นางทยิดา แสนเมือง

๑

ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

พ.ค. ๖2

๒

แตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการ

พ.ค. ๖2

๓

ดําเนินการตามแผนและโครงการ

ตลอดปการศึกษา

-สํารวจทําอุปกรณเครื่องใชในการประกอบอาหาร

ผูบริหาร

มิ.ย.๖2

นางทยิดา แสนเมือง

-จัดทําอาหารกลางวัน

ตลอดปการศึกษา

นางทยิดา แสนเมือง

-จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

ตลอดปการศึกษา

นางทยิดา แสนเมือง

๔

ติดตามผลการดําเนินงาน

ตลอดปการศึกษา

ผูบริหาร

๕

สรุปผลและรายงานผล

มี.ค. ๖3

นางทยิดา แสนเมือง

๕.งบประมาณ 4,5๐๐ บาท
รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ

นอก
งบประมาณ

รวม

ผูรับผิดชอบ
งบ อบต.ปากตม/
นางทยิดา แสนเมือง
20:คน

1.

ภาคเรียนที่1

- จัดทําอาหารกลางวันใหกับนักเรียน 184,๐๐๐
2.

- อุปกรณจัดทําอาหาร,รับประทาน
อาหารและปรับปรุงหองครัว
รวม

184,๐๐๐

4,5๐๐

4,5๐๐

188,5๐๐

188,5๐๐

จํานวน46คน

๗๕

๖.การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีวัด/ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

ผลผลิต(Out puts)
๑. โรงเรียนจัดทําอาหารกลางวันใหกับนักเรียนทุกคน

-

๒. นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันทุกคนทุกชั้นเรียน

-

๓.นักเรียนระดับกอนปฐมวัยถึงชั้น ป.๖ ไดรับประทานอาหาร
กลางวันฟรีทุกคน

ตรวจสอบ

บัญชีรายชื่อ

ชั่งน้ําหนัก/วัดสวนสูง

เครื่องชั่ง,เครื่องวัด

ผลลัพธ (Out comes)
๑.นักเรียนมีน้ําหนักสวนสูง ไดตามเกณฑมาตรฐาน
๒. นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง

ตรวจสุขภาพ

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ โรงเรียนจัดทําอาหารกลางวัน บริการอาหารกลางวันใหกับนักเรียนทุกคนทุกชั้น
๗.๒ โรงเรียนจัดการเรียนรูในการจัดทํา ประกอบอาหาร การบริการใหกับนักเรียนทุกคน
๗.๓ นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพทุกคนทุกชั้นเรียน
ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางทยิดา แสนเมือง)
ครูชํานาญการโรงเรียนบานกลาง

ผูเห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)

( นางสรรัตน แกวสา )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง

๗๖

7.โครงการ
ทัศนศึกษา
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
๑ สพป . ลย.๑ ที่ ๑,๒
สนองมาตรฐานโรงเรียนที่ ๑,๒,๓,๔,๕ สมศที่ ๑,๒,๓,๔
แผนงานที่รับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป
ผูรับผิดชอบ
นางทยิดา แสนเมือง
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ค. ๖2 – มี.ค.๖3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปจจุบันไดมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวตางๆ ตามสภาพแวดลอมที่เปนจริง
จากประสบการณของตนเอง โดยผสมผสานความรูตางๆ อยางสมดุล มุงเนนในเรื่องของความรู คุณธรรม
กระบวนการเรียนรูและบูรณาการความรูตางๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริงโดยผสมผสานสาระความรูในดานตางๆ อยางไดสัดสวนและสมดุลกัน
การศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่จึงเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สําคัญอยางมากอยากหนึ่งซึ่งจะ
ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูดวยตนเองทําใหไดรับความรู ความเขาใจในเรื่องที่ศึกษาอยางแทจริง ทั้งยัง
เปนการเสริมสรางประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียนอยางสมบูรณมากยิ่งขึ้น เพราะการพาผูเรียนไปทัศน
ศึกษาถือวาเปนวิธีการที่ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงในการเรียนรูและสามารถพัฒนาผูเรียนในดาน
รางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคม อีกทั้งเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ ตลอดจนไดรับการศึกษา
ทั้ง ๘ กลุมสาระแบบบูรณาการ จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปนเพิ่มพูนและสงเสริมสมรรถภาพของผูเรียนให
ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง
๒. เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของแหลงเรียนรู
๓. เพื่อใหนักเรียนกระตือรือรนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๔. เพื่อใหนักเรียนรูจักการนําความรูจากแหลงเรียนรูมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนและแกปญหา
ในชีวิตประจําวัน
๕. เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการศึกษานอกสถานที่
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 46 คน และครูบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 7 คน ไดออกไปศึกษาแหลงเรียนรู นอกสถานศึกษา

๗๗

เชิงคุณภาพ
นักเรียนเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูและเพื่อใหนักเรียนรูจักการนํา
ความรูจากแหลงเรียนรูมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนและแกปญหาในชีวิตประจําวัน
4. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

๑

ประชุมชี้แจงความจําเปนในการจัดทําโครงการ

๑ พ.ย. ๒๕๖2

นางทยิดา แสนเมือง

๒

ประชุมครูแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดแนวทาง
วิธีการและหนาที่ความรับผิดชอบในการพานักเรียน
ไปแหลงเรียนรู

๒ ธ.ค. ๒๕๖2

นางทยิดา แสนเมือง

๓

ประชุมนักเรียนเพือ่ ชี้แจงระเบียบ ขอปฏิบัติตางๆ
และรับหนังสืออนุญาตผูปกครอง

๒๐ ธ.ค. ๒๕๖2

นางทยิดา แสนเมือง

๔

ดําเนินงานตามโครงการ

๑ ม.ค.–๓๐ มี.ค.
๒๕๖3

นางทยิดา แสนเมือง
คณะครู

๕

ประเมินผลการดําเนินการและรายงาน

๓๑ มี.ค. ๒๕๖3

นางทยิดา แสนเมือง

3. งบประมาณ

จํานวน 8,000 บาท

รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

รายการ/กิจกรรม

๑ คาพาหนะ/เหมารถ
๒ อาหาร/น้ําดื่ม
๓ อื่นๆ
รวม

งบประมาณ
5,000
2,000
1,000
8,000

นอก
งบประมาณ

รวม
5,000
2,000
1,000
8,000

ไตรมาสที่ใช
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4. การประเมินผล
ตัวบงชี้

วิธีประเมินผล

เครื่องมือประเมิน

๑. นักเรียนไดรับความเขาใจตอการจัดการศึกษา
จากแหลงเรียนรู

สังเกต

แบบสังเกต

๒. นักเรียนไดรับประสบการณและสนุกสนานใน
การรวมกิจกรรมจากแหลงเรียนรู

สอบถาม

แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.๑ นักเรียนไดรับความรูความเขาใจตอการศึกษาจากแหลงเรียนรู
7.2 นักเรียนไดรับประสบการณและสนุกสนานในการรวมกิจกรรมจากแหลงเรียนรูนอกสถานที่
7.3 นักเรียนเกิดทักษะ แนวคิดที่ดีเกี่ยวกับแหลงเรียนรูดวยตนเอง
7.4 นักเรียนรูจักนําวิธีการทางแหลงเรียนรูทั่วไป เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน
ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางทยิดา แสนเมือง)
ครูชํานาญการโรงเรียนบานกลาง

ผูเห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)

( นางสรรัตน แกวสา )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง

๗๙

8.โครงการ
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
สนองมาตรฐานโรงเรียนที่
แผนงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
๑ สพป . ลย.๑ ที่ ๑,๒
๕ สมศ ที่ ๑,๒,๓,๔
งานบริหารทั่วไป
นางทยิดา แสนเมือง
โครงการตอเนื่อง
ธ.ค. ๖2 – มี.ค.๖3

๑. หลักการและเหตุผล
การแขงขันกีฬาประจําป เปนการสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
สงเสริมความสามัคคีของหมูคณะ และความสัมพันธอันดีระหวางนักเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง
ความสามารถอยางเต็มที่ เพิ่มทักษะกีฬาที่ สําคัญฝกการปฏิบัติงานเปนหมูคณะ ปลูกฝงคุณธรรม ความมี
น้ําใจเปนนักกีฬา จึงเห็นสมควรจัดทําโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑)
๒)
๓)
๔)

เพื่อสงเสริมความสามัคคีของหมูคณะ
เพื่อนําทักษะทางดานกีฬามาใช
นักเรียนปฏิบัติไดถูกตองตามกฎ กติกา
เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม

๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนเขารวมการแขงขันกีฬาสีไมต่ํากวารอยละ ๙8
เชิงคุณภาพ
นักเรียนสามารถเขารวมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ได ตามกฎ กติกา ที่กําหนด
๔. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา

๑. ประชุมปรึกษาหารือชี้แจงวัตถุประสงคโครงการ

เม.ย. ๖2

๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

เม.ย. ๖2

๓. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ

พ.ค. ๖2

๔. แบงนักเรียนออกเปน ๔ สี

มิ.ย. – ก.ค. ๖2

ผูรับผิดชอบ
ผูบริหาร/นางทยิดา แสนเมือง

๘๐

5. จัดซื้อเสื้อและอุปกรณ

พ.ย. – ธ.ค. ๖2

๕. ประชุมชี้แจงประเภทกีฬาสีและคณะกรรมการจัดการแขงขัน ม.ค. ๖2
๖. กําหนดวัน เวลา ฝกซอมและวันแขงขัน

ม.ค. – ก.พ. ๖2

๗. ดําเนินการแขงขัน

ก.พ. ๖2

๘. ติดตามและประเมินผล

มี.ค. ๖3

๕. สถานที่ดําเนินการ
สนามโรงเรียนบานกลาง
๖. งบประมาณ
ไดรับงบประมาณจากเงินรายไดสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ๒๕62
ปรากฏในแผนงานฝายกิจการนักเรียน โดยตั้งจายจากงานการศึกษาไมกําหนดระดับ จํานวน 2,8๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจาย ดังนี้
กิจกรรมการดําเนินการ

งบดําเนินงาน

งบประมาณ

ตอบแทน

ใชสอย

วัสดุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การแขงขันกีฬาภายใน

2,000

- คาเสื้อกีฬาสี

2,000

- คาใชจายในการฝกซอมและแขงขัน
- คาเหรียญและถวยรางวัล
- คาอุปกรณการแขงขันและจัดสนาม
- แบบประเมินผล
รวม

2,800

๘๑

ประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือและประเมินผล

- การใหความรวมมือในการดําเนินงาน

- สังเกต สอบถาม

- แบบสังเกต แบบสอบถาม

- ความสัมพันธและการใหความรวมมือของทุกฝาย

- สังเกต สอบถาม

- แบบสังเกต แบบสอบถาม

- นักเรียนไดใชทักษะกีฬาอยางเต็มความสามารถ

- สังเกต สอบถาม

- แบบสังเกต แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

ความสําเร็จในความรวมมือของครู และนักเรียน
สรางความสมานฉันท กอใหเกิดความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ
นักเรียนไดแสดงออกทางทักษะกีฬาอยางเต็มความสามรถ
นักเรียนมีความซื่อสัตย ความอดทน และปฏิบัติตามกฎ กติกา
นักเรียน รูแพ รูชนะ รูอภัย

ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางทยิดา แสนเมือง)
ครูชํานาญการโรงเรียนบานกลาง

ผูเห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)

( นางสรรัตน แกวสา )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง

๘๒

9.โครงการ
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
สนองมาตรฐานโรงเรียนที่
แผนงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สถานศึกษาพอเพียง
๑ สพป . ลย.๑ ที่ ๑,๒
๕ สมศ ที่ ๑,๒,๓,๔
งานบริหารทั่วไป
นางทยิดา แสนเมือง
โครงการตอเนื่อง
ธ.ค. ๖2 – มี.ค.๖3

๑. หลักการและเหตุผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ชี้แนวทางดํารงชีวิตและปฏิบัติของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนา และการบริหารประเทศใหดําเนินไป
ในทางสายกลางซึ่งเปรียบเสมือนแสงเทียนที่สองสวางใหเห็นทางที่กาวเดินตอไปที่เนนการเจริญเติมโตที่คอย ๆ
เกิดขึ้นตามศักยภาพที่ มีอยู อยางมีเหตุ มีผลเป นขั้ นเปน ตอนดว ยความมั่น คงและเตรี ยมพร อมดวยความไม
ประมาท ในการรับมือกับวิกฤตตาง ๆ
หลั กเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุ ล ย
เดช มีความสําคัญตอประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทยทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดั บ รั ฐ ทั้ ง ในการพั ฒ นาและบริ ห ารประเทศให ดํ า เนิ น ไปในทางสายกลางโดยเฉพาะ การพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ เพื่ อ ให ก า วทั น ต อ โลกยุ ค โลกาภิ วั ต น พ ร อ มต อ การรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว และ
กว า งขวาง ทั้ ง ด า นวั ต ถุ สั ง คม สิ่ ง แวดล อ ม และวั ฒ นธรรมจากโลกภายนอกได เ ป น อย า งดี อี ก ทั้ ง
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาในทุกระดับเพื่อให
ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษามีความรูความเขาใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มาบู ร ณาการในการจั ด การจั ด การเรี ย นการสอน ตลอดจนประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน กอใหเกิดความตระหนักและฝงรากลึกภายในตนเอง และผูอื่นอยางยั่งยืน โรงเรียนบานวังโพน
ได ต ระหนั ก ในคว ามสํ า คั ญแล ะเห็ น คุ ณ ค า ข องหลั กเศร ษฐ กิ จ พ อเ พี ย ง ต อ งการปลู ก ฝ ง ใ ห
นักเรียน เยาวชน หรือ ประชาชนทั่วไป ไดทดลองปฏิบัติจริงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดจัดทํา
โครงการแหลงเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โดยนักเรียนจะได
ศึกษา เรียนรู ฝกปฏิบัติจริงภายในแหลงเรียนรู และสามารถนําประสบการณไปใชในชีวิตประจําวัน ของ
ตนเองได และยังเปนแหลงการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปที่สนใจอยางมีประสิทธิภาพตอไปดวย
โรงเรียนบานกลางไดตระหนักถึงความสําคัญและถือเปนภารกิจหลักในการนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน สรางแหลงเรียนรูที่ดีมีประโยชน เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะพื้นฐานในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๑. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๘๓

๓. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เพื่อใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาในภูมิ ปญญาไทยนิยมไทยรัก
บานเมือง ดํารงซึ่งความเปนไทย
๓. เปาหมายของโครงการ
๓.๑เปาหมายเชิงปริมาณ
๑. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ ๘๕
๒. ผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ ๘๗
๓. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ๘๐
๔. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาในภูมิปญญาไทย นิยมไทย
รักบานเมือง ดํารงไวซึ่งความเปนไทยรอยละ ๘๐
3.2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
ผูเรียนมีความรู ความเขาใจและมีทักษะพื้นฐานในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรักภูมิใจในภูมิปญญาไทยตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแหลงการเรียนรู ฝกปฏิบัติจริง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ
4. วิธีดําเนินการ
ที่

การดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

๑ ประชุมเสนออนุมัติโครงการ

พ.ค. 62

ผูบริหาร

๒ กิจกรรมการปลูกพืชผักสวน
ครัว

มิ.ย. 62

คณะครู-นักเรียน

๓ กิจกรรมการเลี้ยงปลา

ก.ค. 62

คณะครู-นักเรียน

๔ การประเมินโครงการ

8 มี.ค. 62

นางทยิดา แสนเมือง

๕ การสรุปผล - การรายงาน

10 มี.ค. 63

นางทยิดา แสนเมือง

๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ
๑ พฤษภาคม ๒๕62 – ๓๐ มีนาคม ๒๕63
๖. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนบานกลาง

๘๔

7. งบประมาณ 2,500 บาท
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผูเรียนมีความรู ทักษะและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ผูเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ผูเรียนมีความรูความเขาใจและตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๔. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่เปนประโยชนตอการศึกษาเลาเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ภายใน
โรงเรียนอยางบูรณาการในทุกๆกลุมสาระการเรียนรู

ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางทยิดา แสนเมือง)
ครูชํานาญการโรงเรียนบานกลาง

ผูเห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)

( นางสรรัตน แกวสา )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง

๘๕

คําสั่งโรงเรียนบานกลาง
ที่

/ ๒๕๖2

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖2
...............................................
ดวยโรงเรียนบานกลาง จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖2 เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของคณะครูในโรงเรียน ใหสนองนโยบายหนวยงานตนสังกัด และสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และชุมนุม โดยมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ เพื่อใหการดําเนินงาน
เป น ไปด ว ยความเรี ยบรอย มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห งพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข า ราชการครู และบุ คลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึ งแต งตั้ งคณะครู เ ป น คณะกรรมการ
ดําเนินงานดังรายชื่อตอไปนี้
๑.
๒.
3.
4.
5.
6.

นางปยะวดี สุรฉิ าย
นายทัศนากร วงศดี
นางสาวเพชรรัตน สุจริต
นายวิรชา อวนสิมมา
นางสาวพัชรีพร ยอดหนู
นางทยิดา แสนเมือง

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน
ตําแหนง ครูผูทรงคุณคา
ตําแหนง ครูพี่เลี้ยง
ตําแหนง ครูพี่เลี้ยง
ตําแหนง ครูธุรการ
ตําแหนง ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการจําเปน ประสานคณะครูและบุคลากรทาง
การศึกษาตลอดทั้ง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน และนโยบายหนวยงานตนสังกัด ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖2 ใหสําเร็จดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง

๘๖

ภาคผนวก

๘๗

บันทึกขอความ
สวนราชการ

โรงเรียนบานกลาง

ที่ ................................... วันที่

21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติใชปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ปการศึกษา ๒๕๖๒
.......................................................................................................................................................
เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานกลาง
ดวยโรงเรียนบานกลาง ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา ๒๕๖๒ โดยเนนผูเรียน
เปน คนดี เกง และมีความสุข เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพของประเทศชาติและใชแผนดังกลาวในการ
กําหนดกรอบกลยุทธในการดําเนินงานประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งแผนดังกลาวทางสถานศึกษาไดศึกษา
วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการจัดการศึกษา พรอมวิเคราะห สังเคราะหจากผลการประเมินภายนอกรอบที่สอง
จากคณะกรรมการประเมินภายนอก และผลการดําเนินงานที่ผานมาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบกลยุทธ
แผนงานโครงการที่ลงสูแผนปฏิบัติในรอบปการศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ)...........................................................
(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง
ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................
(นางสรรัตน แกวสา )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

