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ส่วนที่ 1
บทนำ
ประวัติโรงเรียนบ้านนาหมูม่น
โรงเรียนบ้านนาหมูม่น ที่ตั้งเลขที่ 182 หมู่ที่ 2 ตาบลนาดี อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
……………………………………………………..
โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น ตั้งขึ้นเมือ่ วันที่ 1 พฤษภำคม 2483 เมื่อครั้ง ขุนหิรัณ สุวรรณรังสี
นำยอำเภอด่ำนซ้ำย นำยมำ พำแก้ว ศึกษำธิกำรอำเภอด่ำนซ้ำย เปิดทำกำรสอนโดยใช้ศำลำวัด
จอมมณีบ้ำนนำหมูม่น เป็นสถำนที่ทำกำรเรียนกำรสอน มี นำยสำ นนทะโคตร ครูใหญ่ ต่อมำ
นำยคำ โยเฮือง ผู้ใหญ่บ้ำน นำยปรีชำ วงศ์สิทธิศักดิ์ ครูใหญ่ ได้ร่วมกับชำวบ้ำนนำหมูม่น ได้ย้ำย
สถำนศึกษำมำอยู่ที่แห่งใหม่ทำงด้ำนทิศตะวันตกของหมู่บ้ำน ซึ่งเป็นที่ว่ำงเปล่ำ มีเนื้อที่ประมำณ 12 ไร่ 2
งำน 50 ตำรำงวำได้ร่วมกับชำวบ้ำนจัดสร้ำงอำคำรเรียนชั่วครำว ใช้เป็นที่ทำกำรเรียนกำรสอน ในวันที่ 1
พฤษภำคม 2491 เป็นต้นมำ
ในปีพ.ศ. 2521 ได้งบประมำณ จำนวน 360,000 บำท มำก่อสร้ำงอำคำรเรียน แบบ
ป. 1 ฉ. จำนวน 1 หลัง ขนำด 4 ห้องเรียน
ในปีพ.ศ. 2523 ได้งบประมำณ จำนวน 100,000 บำท มำก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์
แบบกรมสำมัญ จำนวน 1 หลัง
ในปีพ.ศ. 2531 ได้งบประมำณ จำนวน 510,000 บำท มำก่อสร้ำงอำคำรเรียน แบบ สปช.
104/26 จำนวน 1 หลัง ขนำด 3 ห้องเรียน
จนถึงปัจจุบัน โดยให้บริกำรทำงด้ำนกำรศึกษำ ในชุมชน 2 หมู่บ้ำนคือ บ้ำนนำหมูม่น หมู่ที่ 2
ตำบลนำดี อำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย และ บ้ำนนำฮี หมู่ที่ 6 ตำบลนำหอ อำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย
ปัจจุบัน มี นายสมบัติ แลบัว (ผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ) เป็น ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาหมูม่น
อำณำเขต (ปัจจุบัน) ที่ดินมี 1 แปลง น.ส.3 ก.เลขที่ 495 รูปถ่ำยทำงอำกำศหมำยเลข 5243 IV
แผ่นที่ 100 เนื้อที่ดิน 12 ไร่ 2 งำน 50 ตำรำงวำ
ทิศเหนือ จดทำงสำธำรณประโยชน์
ทิศใต้ จดทำงสำธำรณประโยชน์
ทิศตะวันออก จดทำงหลวงจังหวัดสำย ด่ำนซ้ำย- ปำกหมัน
ทิศตะวันตก จดที่สำธำรณประโยชน์

ข้อมูลพื้นฐาน
ปัจจุบันโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่นเปิดเรียนทำกำรเรียนกำรสอน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนได้รับกำรอนุมัติจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย
เขต 3 โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ให้เป็นโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
โดยเป้ำหมำยจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรียนร่วมกับ โรงเรียนบ้ำนนำดี
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โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่นได้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และสำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและยึดผู้เรียน
เป็นสำคัญ ตลอดจนกำรให้ชุมชน ผู้ปกครองและองค์กรทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ส่งเสริมกำรศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำและในชุมชน นอกชุมชน และส่งเสริมกำรเรียนรู้จำก
ภูมิปัญญำท้องถิ่น

รายนามผู้บริหารโรงเรียนบ้านนาหมูม่น
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ
นำยสำ นนทะโคตร
นำยแข วงษ์โสภำ
นำยหน่วย ธัญญะอุดม
นำยเปล่ง ธนำนุภำพ
นำยปรีชำ วงศ์สิทธิศักดิ์
นำยเทพ นนทะโคตร
นำยลพ ยศปัญญำ
นำยเทพ นนทะโคตร
นำยประเกียรติ สุทธิ
นำยเพ็ง ยศสุภำพ
นำยสนั่น สิงห์สถิตย์
นำยบุญนอง อินตะ
นำยประกอบ แสนประสิทธิ์
นำยนิพนธ์ หมอำจ
นำยสมำน ศรีวิชำ
นำยเฉลิม คำพิมพำ
นำยวิเนต อรรคสูรย์
นำยไพศำล นำรำศรี
นำยสนุก วงษ์จันทร์
นำยธวัชพงษ์ พรหมจักร
นำยสมบัติ แลบัว

วุฒิ
พ.กศ.
ป.กศ.
พ.ม.
กศ.ม.
กศ.ม
กศ.บ
ศษ.ม.
ศษม.
กศ.ม.
ศษ.ม.

ตำแน่ง
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
อำจำรย์ใหญ่
ผู้อำนวยกำร
ผู้อำนวยกำร
ผู้อำนวยกำร
ร.ก.ผู้อำนวยกำร
ผู้อำนวยกำร
ผู้อำนวยกำร

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
2583 – 2485
2485 – 2488
2488 – 2490
2490 – 2491
2491 – 2492
2492 – 2493
2493 – 2493
2493 – 2498
2498 – 2510
2510 – 2512
2512 – 2514
2514 – 2519
2519 – 2524
2524 – 2540
2540 – 2545
2545 – 2549
2549 – 2551
2551 - 2557
2557 - 2558
2558 - 2561
2561 - ปัจจุบัน

หมำยเหตุ
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านนาหมูม่น
ผู้บริหารโรงเรียน
นายสมบัติ แลบัว
ผู้ปกครองนักเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

การบริหาร
วิชาการ
น.ส.ประทุมมำ
ศรีบุตรตำ

อนุบาล
นำงฉันทนี
รัตนเมือง

ป. 1
น.ส.วรภรณ์
นันทะเพ็ชร

การบริหาร
งานบุคลากร
นำยสมบัติ
แลบัว

การบริหาร
งบประมาณ
น.ส.ประทุมมำ
ศรีบุตรตำ

ป. 2
น.ส.วรภรณ์
นันทะเพ็ชร

ป. 3
นำงพิชญ์สนิ ี
เจริญชัยบัว

ป. 4
นำงพิชญ์สนิ ี
เจริญชัยบัว

การบริหาร
ทั่วไป
นำงฉันทนี
รัตนเมือง

ป. 5
น.ส.ประทุมมำ
ศรีบุตรตำ

ป. 6
น.ส.ประทุมมำ
ศรีบุตรตำ
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แผนผังแสดงบริเวณพื้นที่โรงเรียน

อาคารอเนกประสงค์
แบบ กรมสามัญ

ศาลา
สนาม
ตะกร้อ

บ่อเลีย้ ง
ปลา

อาคาร ป.1 ฉ
ส้วม
สปช.604/45

สนามกีฬา

ด่านซ้าย – ปากหมัน

สนาม
วอลเลย์
บอล

อาคาร สปช. 104/26

ส้วม
สปช.601/26

ส้วม
บริ จาค

N
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ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น เลขที่ 182 หมู่ที่ 2 ตำบลนำดี อำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย
1. จานวนนักเรียนและห้องเรียน
ชั้นเรียน
อนุบำล 2
อนุบำล 3
รวมอนุบาล
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมระดับประถมฯ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนนักเรียน
ชำย หญิง
รวม
5
2
7
4
3
7
9
5
14
3
2
5
2
2
4
2
2
3
1
4
1
1
2
1
2
3
10
10
20
19

15

ครูประจำชั้น

หมำยเหตุ

นำงฉันทนี รัตนเมือง
นำงฉันทนี รัตนเมือง
น.ส.วรภรณ์ นันทะเพ็ชร
น.ส.วรภรณ์ นันทะเพ็ชร
นำงพิชญ์สินี เจริญชัยบัว
นำงพิชญ์สินี เจริญชัยบัว
น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ
น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ

34

2. ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านนาหมูม่น
เลขที่ตำแหน่ง
1487
1515
1493
1495
-

ชื่อ - สกุล
นำยสมบัติ แลบัว
นำงพิชญ์สินี เจริญชัยบัว
นำงฉันทนี รัตนเมือง
น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ
น.ส.วรภรณ์ นันทะเพ็ชร

นำยอนุชำ มันตำพัน

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำร
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครูอัตรำจ้ำง
ธุรกำรโรงเรียน

วุฒิ
กำรศึกษำ
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
กศ.ม.
ค.บ.
วท.บ.

หมำยเหตุ
บริหำรกำรศึกษำ
บริหำรกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
หลักสูตรและกำรสอน
ศิลปะ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
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4. ประเภทครุภัณฑ์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รำยกำรครุภัณฑ์
โต๊ะไม้นักเรียนชนิดนั่งเดี่ยว
โต๊ะนักเรียน
โต๊ะครู
โต๊ะอ่ำนหนังสือพร้อมเก้ำอี้ 6 ตัว
ตู้เหล็ก
ตู้เหล็ก
ตู้เหล็ก
ตู้ไม้เก็บอุปกรณ์ประจำห้องอนุบำล
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปริ้นเตอร์
เครื่องขยำยเสียง
เครื่องรับโทรทัศน์สี ขนำด 21 นิ้ว
เครื่องรับโทรทัศน์ ขนำด 32 นิ้ว
เครื่องรับโทรทัศน์ ขนำด 50 นิ้ว
พัดลมแบบตั้งโต๊ะ
พัดลมติดเพดำน
ชุดกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
เครื่องตัดหญ้ำ
เครื่องถ่ำยเอกสำร
เครื่องคอมพิวเตอร์

5. อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้าง
ที่
รำยกำร
แบบ
1 อำคำรเรียน
ป. 1 ฉ
2 อำคำรอเนกประสงค์
กรมสำมัญ
3 อำคำรเรียน
สปช. 104/26
4 ส้วม
สร้ำงเอง
5 ส้วม
สปช. 601/26
6 ห้องสมุด
สร้ำงเอง

ชนิด/แบบ
แบบนั่งเดี่ยว
มอก

จำนวนที่มีอยู่
60 ชุด
5 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
6 เหลี่ยม
1 ชุด
2 บำน
3 หลัง
3 ลิ้นชัก
2 หลัง
4 ลิ้นชัก
1 หลัง
ตั้งโต๊ะ
6 ชุด
4 เครื่อง
300 วัตต์ 1 ชุด
LG
3 เครื่อง
LED
6 เครื่อง
LED
1 เครื่อง
ตั้งโต๊ะ
3 เครื่อง
ติดเพดำน 11 ชุด
6 ชุด
แบบเดินตำม 1 เครื่อง
เครื่อง RICOH 1 เครื่อง
NOTEBOOK 2 เครื่อง

ปี พ.ศ.
2521
2523
2531
2556
2533
2543

งบประมำณ
360,000
100,000
510,000
60,000
71,000
180,000

หมำยเหตุ

7
7
8
9
10
11
12
13
14
15

บ่อเลี้ยงปลำ
ถังน้ำ ฝ 33 พิเศษ
ถังน้ำ กสช.
สนำมวอลเลย์บอล
ส้วม
ศำลำเอนกประสงค์
สนำมตะกร้อ
ส้วมอนุบำล
ลำนอเนกประสงค์

กรมประมง
สปช
สภำตำบลนำดี
อบจ.เลย
สปช.604/45
สร้ำงเอง
สร้ำงเอง
สร้ำงเอง
สร้ำงเอง

2542
2538
2533
2543
2558
2555
2556
2557
2559

150,000
69,800
53,359
85,000
246,000
120,000
50,000
60,000
120,000

6. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
6.1 ผลการประเมินภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถำนศึกษำได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จำก สมศ. เมื่อวันที่ 15,18,19
เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2555 ผู้ที่เข้ำประเมินคือ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เรวดีวิจัยและประเมินผล
มีผลกำรประเมินดังนี้
6.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (2-5 ปี)
( / ) สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ ( ) ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับกำรศึกษำปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน
 ผลรวมคะแนนประเมินสถำนศึกษำ 87.05 คะแนน
 มีคุณภำพระดับ ดี
รำยละเอียดผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จำแนกรำยตัวบ่งชี้ ดังนี้
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลกำรประเมิน ระดับดีมำก จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1,2,3,5,8,11
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลกำรประเมิน ระดับดี จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 4,6,7,9,10,12
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลกำรประเมิน ระดับพอใช้ จำนวน..-..ตัวบ่งชี้ ได้แก่ .…-….
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลกำรประเมิน ระดับปรับปรุง จำนวน..-..ตัวบ่งชี้ ได้แก่ .....-.....
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลกำรประเมิน ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน จำนวน..-..ตัวบ่งชี้ ได้แก่.....
6.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับประถมศึกษำ
( / ) สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ ( ) ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับประถมศึกษำ
 ผลรวมคะแนนประเมินสถำนศึกษำ 85.34 คะแนน
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 มีคุณภำพระดับ ดี
รำยละเอียดผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จำแนกรำยตัวบ่งชี้ ดังนี้
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลกำรประเมิน ระดับดีมำก จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1,2,3,8,11
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลกำรประเมิน ระดับดี จำนวน 56 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 4,5,7,9,11,12
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลกำรประเมิน ระดับพอใช้ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 6
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลกำรประเมิน ระดับปรับปรุง จำนวน 0 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ตัวบ่งชี้ที่มีผลกำรประเมิน ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน จำนวน..-..ตัวบ่งชี้ ได้แก่.....
6.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560
6.2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
ในภำพรวม
-จัดโครงกำร/กิจกรรม จำนวน โครงกำร แต่ละโครงกำรจะมีตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : ปฐมวัย
 ผลรวมคะแนนประเมินสถำนศึกษำ ....................คะแนน
 มีคุณภำพระดับ.....................
รำยละเอียดผลกำรประเมินภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จำแนกรำยมำตรฐำน
ดังนี้
 มำตรฐำนที่มีผลกำรประเมิน ระดับดีเยี่ยม จำนวน....มำตรฐำน ได้แก่ ..................
 มำตรฐำนที่มีผลกำรประเมิน ระดับดีมำก จำนวน....มำตรฐำน ได้แก่ ..................
 มำตรฐำนที่มีผลกำรประเมิน ระดับดี จำนวน....มำตรฐำน ได้แก่ ..................
 มำตรฐำนที่มีผลกำรประเมิน ระดับพอใช้ จำนวน....มำตรฐำน ได้แก่ ..................
 มำตรฐำนที่มีผลกำรประเมิน ระดับปรับปรุง จำนวน....มำตรฐำน ได้แก่ ..........
6.2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภำพรวม
-จัดโครงกำร/กิจกรรม จำนวน ... โครงกำร แต่ละโครงกำรจะมีตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : ขั้นพื้นฐำน
 ผลรวมคะแนนประเมินสถำนศึกษำ ....................คะแนน
 มีคุณภำพระดับ.....................
รำยละเอียดผลกำรประเมินภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จำแนกรำยมำตรฐำน
ดังนี้
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 มำตรฐำนที่มีผลกำรประเมิน ระดับดีเยี่ยม จำนวน....มำตรฐำน ได้แก่
..................
 มำตรฐำนที่มีผลกำรประเมิน ระดับดีมำก จำนวน....มำตรฐำน ได้แก่ ................
 มำตรฐำนที่มีผลกำรประเมิน ระดับดี จำนวน....มำตรฐำน ได้แก่ ..................
 มำตรฐำนที่มีผลกำรประเมิน ระดับพอใช้ จำนวน....มำตรฐำน ได้แก่ ..................
 มำตรฐำนที่มีผลกำรประเมิน ระดับปรับปรุง จำนวน....มำตรฐำน ได้แก่ ..........
6.3 ผลการทดสอบปลายปี
6.3.1 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
(1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ค่ำเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
41.75 ซึง่ ต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เมื่อพิจำรณำรำยสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ สำระกำรเรียนรู้ที่
สถำนศึกษำควรเร่งพัฒนำตำมลำดับ คือ กำรเขียน เนื่องจำกมีผลกำรทดสอบที่มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 25.00
รองลงมำ คือ วรรณคดีและวรรณกรรม เนื่องจำกมีผลกำรทดสอบที่มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 40.28 ซึ่งเป็นมำตรฐำน/
สำระกำรเรียนรู้ที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
(2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ค่ำเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
20.00 ซึง่ ต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เมื่อพิจำรณำรำยสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ สำระกำรเรียนรู้ที่
สถำนศึกษำควรเร่งพัฒนำตำมลำดับ คือ พีชคณิต เนื่องจำกมีผลกำรทดสอบที่มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 22.22
รองลงมำ คือ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น เนื่องจำกมีผลกำรทดสอบที่มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 27.78
ซึ่งเป็นมำตรฐำน/สำระกำรเรียนรู้ที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
(3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ค่ำเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
32.50 ซึง่ ต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เมื่อพิจำรณำรำยสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ สำระกำรเรียนรู้ที่
สถำนศึกษำควรเร่งพัฒนำตำมลำดับ คือ กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของโลกและธรรมชำติของวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี เนื่องจำกมีผลกำรทดสอบที่มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 16.67 รองลงมำ คือ แรงและกำรเคลื่อนที่ เนื่องจำก
มีผลกำรทดสอบที่มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 36.11 ซึ่งเป็นมำตรฐำน/สำระกำรเรียนรู้ที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
(4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ค่ำเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 12.50 ซึ่งต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เมื่อพิจำรณำรำยสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ
สำระกำรเรียนรู้ที่สถำนศึกษำควรเร่งพัฒนำตำมลำดับ คือ ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร เนื่องจำกมีผลกำรทดสอบที่มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 27.11 รองลงมำ คือ ภำษำและวัฒนธรรม เนื่องจำกมีผลกำรทดสอบที่มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
28.57 ซึ่งเป็นมำตรฐำน/สำระกำรเรียนรู้ที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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6.3.2 ผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ค่ำเฉลี่ยผลกำรสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ด้ำนภำษำ
มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 59.04 ด้ำนคำนวณ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 41.90 และด้ำนเหตุผล มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 60.00
เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนทั้ง 3 ด้ำน พบว่ำ
ด้านภาษา
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำที่จำเป็นต้องพัฒนำเร่งด่วน 3 ลำดับจำกค่ำเฉลี่ยน้อยไปหำมำก
ได้แก่ บอกควำมหมำยของคำและประโยคจำกเรื่องที่ฟัง ดู และอ่ำน เนื่องจำกมีค่ำเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
25.00 รองลงมำ บอกเล่ำเรื่องรำวจำกกำรฟัง ดู อ่ำนอย่ำงง่ำยๆ เนื่องจำกมีค่ำเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 53.33
และ ตอบคำถำมจำกเรื่องที่ฟัง ดู และอ่ำน เนื่องจำกมีค่ำเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 57.14 ตำมลำดับ
ด้านคานวณ
ควำมสำมำรถด้ำนคำนวณที่จำเป็นต้องพัฒนำเร่งด่วน 3 ลำดับจำกค่ำเฉลี่ยน้อยไปหำมำก ได้แก่
ได้แก่ พีชคณิต เนื่องจำกมีค่ำเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมำ คือ กำรวัด เนื่องจำกมีค่ำเฉลี่ย คิดเป็น
ร้อยละ 38.09 และ เรื่องจำนวนกับกำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น เนื่องจำกมีค่ำเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ
44.44 ตำมลำดับ
ด้านเหตุผล
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผลที่จำเป็นต้องพัฒนำเร่งด่วน 3 ลำดับจำกค่ำเฉลี่ยน้อยไปหำมำก ได้แก่
สำมำรถสร้ำงข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วำงแผน เนื่องจำกมีค่ำเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมำ คือ
วิเครำะห์ข้อมูล สถำนกำรณ์หรือสำรสนเทศ เนื่องจำกมีค่ำเฉลี่ย55.55 คิดเป็นร้อยละ 44.63 และ มีควำม
เข้ำใจในข้อมูล สถำนกำรณ์ เนื่องจำกมีค่ำเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 58.33 ตำมลำดับ
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ปรัชญา

“กำรศึกษำ คือ ควำมเจริญงอกงำม และเป็นรำกฐำนของชีวิต”
คาขวัญ
“เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์
“โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น มุ่งเน้นจัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล ผู้เรียนมีคุณธรรมนำควำมรู้
ก้ำวทัน ICT อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยชุมชนมีส่วนร่วม”
อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
กริยำดี วิถีพอเพียง
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
ภูมิทัศน์สะอำด บรรยำกำศสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
1. ส่งเสริมกำรจัดกำรกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนที่เป็นกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์
และคิดแก้ปัญหำ
3. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำให้ทันสมัยและเพียงพอแก่กำรจัดกำรเรียนรู้
4. ระดมทรัพยำกรในชุมชนเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพ
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่ำของสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดวิเครำะห์
8. สร้ำงจิตสำนึกผู้เรียนในกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิใจควำมเป็นไทย
9. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
10. ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมอันพึงประสงค์ และมีควำมรู้
ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและปฐมวัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.เร่งปฏิรูปกำรศึกษำ โดยยึดคุณธรรมนำควำมรู้ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควำมสมำนฉันท์
สันติวิธี วิถีประชำธิปไตย
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2. สร้ำงควำมเสมอภำคและเพิ่มโอกำสให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกระดับอย่ำงทั่วถึง
3. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและมำตรฐำน
กำรศึกษำปฐมวัย
4. สนับสนุนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ ชุมชนภำคเอกชนและ องค์กรส่วนท้องถิ่นในกำร
จัดกำรศึกษำ
เป้าประสงค์
1. นักเรียนในเขตบริกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่นได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 12 ปี ตำมสิทธิอย่ำง
เท่ำเทียม กันและทั่วถึง
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและปฐมวัย
3. จัดสภำพแวดล้อม แหล่งกำรเรียนรู้ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรเรียน
กำรสอน ให้ผู้เรียนได้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำควำมรู้ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่นในกำรจัดกำรศึกษำ
กลยุทธ์
1. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมรถด้ำน
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
1.1 กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพ
1.2 ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
1.3 ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2551
1.4 ส่งเสริมพัฒนำกำรและทักษะทำงวิชำกำรให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
1.5 ส่งเสริมพัฒนำทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้
2. ปูลกฝังคุณธรรม ควำมสำนึกควำมเป็นชำติและวิถีชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 ปูลกฝังคุณธรรมพื้นฐำน เพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.2 ส่งเสริมค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร และกำรดำรงชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม
3.1 ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม
3.2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ กำรทำงำนร่วมกัน
กับผู้อื่น กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองและกำรดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
4. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ
4.1 ส่งเสริมครูและบุคลำกรทุกคนให้ได้รับกำรพัฒนำ โดยกำรอบรมพัฒนำเชิงปฏิบัติกำร
กำรศึกษำดูงำน กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงสถำนศึกษำ
4.2 ส่งเสริมพัฒนำกระบวนบริหำรสถำนศึกษำอย่ำงมีคุณภำพโดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วม
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5. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจ หลักธรรมำภิบำล
และเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน และควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
5.1 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน
5.2 พัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในและนอกสถำนศึกษำ
5.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน เอกชนและท้องถิ่นในกำรจัดกำรศึกษำ
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยพื้นฐำนที่จำเป็นสำหรับกำรบริหำรสถำนศึกษำ

ส่วนที่ 3
รายละเอียดงาน/โครงการ/งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีการศึกษา 2562
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562
จำนวนนักเรียน
14 คน
รำยหัวละ (1,700+500)
2,200 บำท/คน/ปี
ตลอดปีกำรศึกษำ 2562 ประมำณงบที่จะได้รับ
30,800 บำท
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562
จำนวนนักเรียน
20 คน
รำยหัวละ (1,900+500)
2,400 บำท/คน/ปี
ตลอดปีกำรศึกษำ 2562 ประมำณงบที่จะได้รับ
48,000 บำท
รวมได้รับจัดสรรทั้งสองระดับตลอดปีการศึกษา

78,800 บาท

เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ก่อนประถม

จานวน
14

ค่าอุปกรณ์การเรียน
อ. 100 , ป. 195
(ภาคเรียน / ปีการศึกษา)

900 / 2,800

ค่าเครื่องแต่งกาย
อ. 300 , ป. 360

4,200

ค่าหนังสือเรียน

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อ. 215 , ป. 240
(ภาคเรียน / ปีการศึกษา)

2,800

3,010 / 6,020

ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวม

5
4
2
4
2
3
34

อนุบาล
ประถม
นักเรียนต่ากว่า 120 คน
รวมทั้งหมด

1. ฝ่ายวิชาการ
2. ฝ่ายบุคคล
3. ฝ่ายงบประมาณ
4.ฝ่ายบริหารทั่วไป

975 / 1,950
780/1,560
390 / 780
780/1,560
390 / 780
585 / 1,170
4,800 / 9.600

1,800
1,440
720
1,440
720
1,080
11,400

3,750
2,476
1,244
2,692
1,612
2,454
16,403

งบประมาณจัดสรร 100%
1,700x 14 = 23,800 บาท
1,900x 20 = 38,000 บาท
500x34
= 17,000 บาท
= 78,800 บาท

งบประมาณจัดสรร 100%
อัตราส่วน ในการจัดสรรงบประมาณ 60 : 40
60%
47,280 บาท
5%
3,940 บาท
5%
3,940 บาท
30%
23,640 บาท
รวมเป็นเงิน
78,800 บาท

14
1,200 / 2,400
960/1,920
480 / 960
960/1,920
480 / 960
720 / 1,440
7,810 / 15,620

15

โครงการประจาปีการศึกษา 2562
ที่

ชื่อโครงการ

1

ฝ่ายวิชาการ
1. ส่งเสริมพัฒนำเด็กด้ำนพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้
ปฐมวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนด้ำนสุขภำวะที่ดีและกำร
มีสุนทรียภำพ
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์สำหรับนักเรียน
4. พัฒนำส่งเสริมบริหำรฝ่ำยงบประมำณ

งบประมาณ

4,000

สนอง
มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

2,000

ปฐมวัย มฐ. นำงฉันทนี รัตนเมือง
1,2,3,4,5,7
ประถม มฐ. 1 นำงฉันทนี รัตนเมือง

2,000

ประถม มฐ. 2 นำงพิชญ์สินี เจริญชัยบัว

2,000

ประถม มฐ. 8 นำงฉันทนี รัตนเมือง

2

3

4

5. ส่งเสริมผู้เรียนด้ำนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบคิด
สร้ำงสรรค์ และกำรตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ สม
เหตุผล
ส่งเสริมพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียน
6. ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนด้ำนทักษะกำรทำงำนรักกำร
ทำงำน สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออำชีพสุจริต
7. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้
และกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ คุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน
8. พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

2,500

9. ส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำในท้องถิ่น
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
10. ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตำมอัต
ลักษณ์ของสถำนศึกษำ (กริยำดี วิถีพอเพียง)
ฝ่ายบุคคล
1. ส่งเสริมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ
2. ส่งเสริมพัฒนำผู้บริหำรด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำม
บทบำทหน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
ฝ่ายงบประมาณ
ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนด้ำนทักษะกำรทำงำนรักกำร
ทำงำน สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออำชีพสุจริต
ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเองรักกำรเรียนรู้พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. สร้ำงเครือข่ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ระหว่ำงโรงเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง
ชุมชน
2. พัฒนำปรับปรุงสภำพแวดล้อมในห้องเรียนและ
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อ กำรจัดกำรเรียนรู้และกำร

1,000

8,400
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ประถม มฐ. 3 น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ

2,000

ปฐมวัย มฐ.11 น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ
ประถม 1
ประถม มฐ. 3 น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ

1,000

ประถม มฐ.2

2,000

ปฐมวัย มฐ.8 นำงฉันทนี รัตนเมือง
ประถม มฐ.4
ปฐมวัย มฐ.9 น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ
ประถม มฐ.3
ปฐมวัย มฐ.10 นำงพิชญ์สินี เจริญชัยบัว
ประถม มฐ.1

1,000

2,000
2,000

ปฐมวัย มฐ.5
ประถม มฐ.2
ปฐมวัย มฐ.6
ประถม มฐ.2

นำยสมบัติ แลบัว

นำยสมบัติ แลบัว
นำยสมบัติ แลบัว

2,000

ประถม มฐ. 6 นำงฉันทนี รัตนเมือง

4,000

ประถม มฐ.9

10,000

ประถม มฐ.10 นำยสมบัติ แลบัว

นำยสมบัติ แลบัว
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พัฒนำผู้เรียนอย่ำงเต็มศักยภำพ
3. ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยพื้นฐำนในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ

32,900

-

นำยสมบัติ แลบัว
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ตารางแผนปฏิบัติการ
ฝ่าย/โครงการ

พ.ศ.2562
พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2563
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เจ้าของ
โครงการ
เม.
ย.

1.ฝ่ายวิชาการ
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กด้าน
พัฒนาการและการเรียนรู้ปฐมวัย
- กิจกรรมกำรตรวจสุขภำพ

ครูฉันทนี และ
คณะครูทุกท่ำน


- กิจกรรมกำยบริหำรและเข้ำฐำน BBL

- กิจกรรมอำหำรกลำงวัน/อำหำรเสริมนม 
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

- กิจกรรมทดสอบสมรรถภำพทำงกำย

- กิจกรรมส้วมสุขสันต์

- กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์

- กิจกรรมมุมประสบกำรณ์

- กิจกรรมเล่นอิสระ เล่นกลำงแจ้ง

- กิจกรรมไหว้พระก่อนนอน

- กิจกรรมเวรประจำวัน

- กิจกรรมกำรเรียนรู้ 6 กิจกรรม

- กิจกรรมประเมินพัฒนำกำร

- กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้าน
สุขภาวะที่ดีและการมีสุนทรียภาพ

- กิจกรรมพัฒนำสุขภำพกำย
- กิจกรรมรณรงค์เพื่อสุขภำพ
- รณรงค์ต่อต้ำนยำเสพย์ติด
- รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลำย
- ส้วมสุขสันต์
- กิจกรรมสร้ำงมนุษยสัมพันธ์
- บริกำรงำนส่วนรวม / ชุมชน
- อนุรักษ์ศิลปะและประเพณีท้องถิ่น





































































































































































ครูฉันทนี และ
คณะครูทุกท่ำน
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- กำรแข่งขันกีฬำ
พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม.
ย.

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สาหรับนักเรียน

ครูพิชญ์สินี และ
คณะครูทุกท่ำน

- การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญ
- วันไหว้ครู
- วันสุนทรภู่
- วันสำคัญทำงพุทธศำสนำ
- งำนประเพณีท้องถิ่น
- วันแม่ / วันพ่อ

4. พัฒนาส่งเสริมบริหารฝ่าย
งบประมาณ
- งำนพัสดุและสินทรัพย์
5. ส่งเสริมผู้เรียนด้านการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สม
เหตุผล
ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางวิชาการ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน
- กำรจัดกิจกรรมสร้ำงนักคิด
- กิจกรรมสร้ำงนักสื่อสำร
- กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมงำนวิชำกำร
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ด้านทักษะการทางาน รักการทางาน
สามารถ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
- กิจกรรมพัฒนาทักษะในการทางาน
โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
- กิจกรรมกำรเลีย้ งปลำในกระชัง /
บ่อดิน



           
           


ครูฉันทนี และ
คณะครูทุกท่ำน
           
ครูประทุมมำ
และคณะครูทุก
ท่ำน

           
           
           
ครูประทุมมำ
และคณะครูทุก
ท่ำน
           

20
- กิจกรรมกำรเลีย้ งกบในกระชัง
- กิจกรรมกำรเลีย้ งเป็ด / ไก่
- กิจกรรมกำรปลูกเห็นนำงฟ้ำ
- กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้กำร
ประกอบอำชีพในท้องถิ่น

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม.
ย.

7. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้
- กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
- กำรวิเครำะห์หลักสูตรสูก่ ำรปฏิบัติ
- กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
- กำรจัดบรรยำกำศในห้องเรียนที่เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้
- กำรวัดและประเมินผลตำมหลักสูตร
กิจกรรมระบบดุแลช่วยเหลือนักเรียน
- กำรคัดกรองนักเรียนรำยบุคคล
- กำรส่งเสริม กำรป้องกัน/แก้ปัญหำ
- กำรส่งต่อ
- กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน

ผอ.สมบัติ และ
คณะครูทุกท่ำน
          

           

8. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
- กำรวิเครำะห์และกำหนดมำตรฐำนของ
สถำนศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำน สพฐ.
- กำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
- กำรจัดทำแฟ้มตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
เพื่อเป็นสำรสนเทศในกำรบริหำร
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน

ครูฉันทนี และ
คณะครูทุกท่ำน
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- กำหนดปฏิทินกำรติดตำม ตรวจสอบกำร
ประกันคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
- กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม
- กำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง SAR
- กำรเผยแพร่ SAR สู่สำธำรณชน

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม.
ย.

9. โครงการ ส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นสาหรับการ
จัดการเรียนรู้ ในการพัฒนาการศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญา
- ส่งเสริมกำรใช้ ห้องสมุด ห้องพิเศษ
ห้องคอมพิวเตอร์
- ส่งเสริมกำรใช้ลำนกีฬำ
- ส่งเสริมกำรเรียนรู้กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง
- กำรเรียนรู้อำชีพจำกภูมปิ ญ
ั ญำท้องถิ่น
- กำรจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
- กำรสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ครูประทุมมำ
และคณะครูทุก
ท่ำน
           

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา (กริยาดี วิถีพอเพียง)
กิจกรรมกริยามารยาท
- กิจกรรมส่งเสริมกำรไหว้ เช่น น้องไหว้พี่
- กิจกรรมส่งเสริมมำรยำท เดิน นั่ง กำร
ทำควำมเคำรพ
- กิจกรรมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริมวิถีพอเพียง
- กำรจัดทำบัญชีรำยรับ รำยจ่ำย
- กิจกรรมออมทรัพย์
- กิจกรรมจิตอำสำ
- กิจกรรมรู้ค่ำทรัพยำกรณ์

2.ฝ่ายบุคคล

ครูพิชญ์สินี และ
คณะครูทุกท่ำน
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ผอ.สมบัติ และ
คณะครูทุกท่ำน

1.โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
กิจกรรมพัฒนาครู
- กิจกรรมส่งเสริมกำรอบรมสัมมนำ
- กิจกรรมกำรศึกษำดูงำน
- กิจกรรมพัฒนำทักษะทำงด้ำน ICT
- กิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
- กิจกรรมส่งเสริมกำรวิจัย

           

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม.
ย.

กิจกรรมพัฒนาครูมืออาชีพ
           
- กำรจัดทำแผนกำรเรียนรู้ แผนกำร
จัดประสบกำรณ์
- กำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน
- ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมสร้างขวัญและกาลังใจ
- ส่งเสริมให้ได้รับรำงวัลต่ำงๆ
- แสดงมุฑิตำจิตในโอกำสต่ำงๆ

           

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร
ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
           
- กำรประชุม อบรม สัมมนำผู้บริหำร
- กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม
- ประชุมประจำเดือน
- ประชุม อบรม สัมมนำครูและ
บุคลำกร
- กำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
กำรศึกษำ

ผอ.สมบัติ และ
คณะครูทุกท่ำน
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- กำรนิเทศภำยใน
- กำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
ครู

3.ฝ่ายงบประมาณ
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้าน
ทักษะการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ส่งเสริมผู้เรียนในด้านทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ครูฉันทนี และ
คณะครูทุกท่ำน

กิจกรรมพัฒนาทักษะในการทางาน
           
โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
- กิจกรรมกำรเลีย้ งปลำในกระชัง / บ่อดิน
- กิจกรรมกำรเลีย้ งกบในกระชัง
- กิจกรรมกำรเลีย้ งเป็ด / ไก่
- กิจกรรมกำรปลูกเห็นนำงฟ้ำ
- กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้กำรประกอบ
อำชีพในท้องถิ่น
พ.
ค.

กิจกรรมรักการอ่าน
- ภำษำไทย / ภำษำอังกฤษวันละคำ
- บันทึกกำรอ่ำน / บันทึกกำรเรียนรู้
- หนังสือเล่มเล็ก
กิจกรรมการประกวด
- เขียนเรียงควำม
- เล่ำเรื่องจำกภำพ
- เล่ำนิทำน
กิจกรรมพัฒนาด้านไอที (IT)
- กำรสืบค้นข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ต
- กำรนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

4.ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรียน

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม.
ย.

           

           

           

ผอ.สมบัติ และ
คณะครูทุกท่ำน
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครอง ชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
- กำรประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ
- กำรแต่งตั้งที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ
- กำรประชุมผู้ปกครอง
- ผ้ำป่ำกำรศึกษำ
- ศิษย์เก่ำคืนสู่เหย้ำ
- กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ วัด บ้ำน
โรงเรียน
- กำรศึกษำดูงำน

           

2. โครงการพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนและบริเวณ
โรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่
- กิจกรรม 5 ส (สะสำง สะดวก
สะอำด สุขลักษณะ สร้ำงนิสัย)
- ปรับปรุงอำคำรเรียนและอำคำร
ประกอบให้มั่นคงแข็งแรง สะอำด สวยงำม มี
ป้ำยประชำสัมพันธ์และข้อมูลสำรสนเทศที่จำเป็น
- ปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้ร่มรื่น
สวยงำม

ผอ.สมบัติ และ
คณะครูทุกท่ำน

           

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
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เม.
ย.

- จัดสภำพแวดล้อมในห้องเรียนโดยใช้
แนวคิด BBL
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
           
- แปรงฟันเที่ยงวัน
- ประกันชีวิต / อุบัติเหตุ
- บริกำรสุขภำพจำกสถำนพยำบำล
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
           
- จัดหำหนังสือและสื่ออิเล็คทรอนิค
- ห้องสมุด IT(ผ่ำนอินเตอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง)

3. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาสถานศึกษา
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจา            
- ค่ำวัสดุกำรศึกษำ
- ค่ำวัสดุสำนักงำน
- ค่ำสำธำรณูปโภค
- ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์
- ค่ำวัสดุเชื้อเพลิง
- ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
- ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์และสิ่งก่อสร้ำง
- ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมภำรกิจ / นโยบำย
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ผอ.สมบัติ และ
คณะครูทุกท่ำน
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โครงกำร
แผนงำน
สนองกลยุทธ์
สนองมำตรฐำน
ลักษณะโครงกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร

ส่งเสริมพัฒนำเด็กด้ำนพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ปฐมวัย
บริหำรวิชำกำร
กลยุทธ์ที่ 3
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ปฐมวัย มฐ. 1,2,3,4,5,7
 โครงกำรใหม่
 โครงกำรต่อเนื่อง
นำงฉันทนี รัตนเมือง
ปีกำรศึกษำ 2562

1. หลักกำรและเหตุผล
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยสำหรับเด็ก 3-5 ปี เป็นกำรจัดกำรศึกษำ ในลักษณะกำรอบรมเลี้ยงดู
และให้กำรศึกษำ มุ่งพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ กำรจัดประสบกำรณ์เป็น
สิ่งจำเป็นอย่ำงยิ่ง สำหรับกำรพัฒนำกำรเด็ก ช่วยให้เด็กเกิดทักษะที่สำคัญ สำหรับกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
โดยให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ สิ่งของ บุคคลต่ำงๆ ที่อยู่รอบตัว รวมทั้งกำรปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม กำรจัดประสบกำรณ์สำหรับเด็กปฐมวัยจึงจัดในรูปของกิจกรรมบูรณกำรผ่ำนกำรเล่น ซึ่งต้องให้
สอดคล้องกับวัย ควำมสนใจ ที่เหมำะสมกับอำยุวุฒิภำวะ ระดับพัฒนำกำร และเพื่อเป็นกำรรักษำ
มำตรฐำนคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมยั่งยืน มีควำมสอดคล้องและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น จึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้นมำเพื่อ
พัฒนำคุณภำพนักเรียนให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม
สติปัญญำ
2. เพื่อให้เด็กปฐมวัยรู้จักตนเองสำมำรถแสดงออกตำมควำมถนัดเพื่อพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
3. เพื่อให้เด็กปฐมวัย สำมำรถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่ำงมีคุณภำพและมีควำมสุข และสำมำรถ
ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ และพัฒนำกำรที่เหมำะสม
3.1.2 โรงเรียนมีกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง ครอบครัว ชุมชน เพื่อพัฒนำคุณภำพเด็ก
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 เด็กปฐมวัย สำมำรถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่ำงมีคุณภำพและมีควำมสุข
3.2.2 เด็กปฐมวัยได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ ศักยภำพและพัฒนำกำรอย่ำง
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ต่อเนื่อง บรรลุตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4.กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมกำรและกำรวำงแผนดำเนินงำน
1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
1.2 จัดทำโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม/และปฏิทิน
กำรปฏิบัติงำน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร
1.4 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงกำร
2

ขั้นดำเนินกำรและปฏิบัติตำมแผน
2.1 โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย
2.2 ครูมีกำหนดกำรสอนและแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์
2.3 ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรและกำร
เรียนรู้ของเด็ก ดังนี้
- กิจกรรมกำรตรวจสุขภำพ
- กิจกรรมกำยบริหำรและเข้ำฐำน BBL
- กิจกรรมอำหำรกลำงวัน/อำหำรเสริมนม
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
- กิจกรรมส้วมสุขสันต์
- กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์
- กิจกรรมมุมประสบกำรณ์
- กิจกรรมเล่นอิสระ เล่นกลำงแจ้ง
- กิจกรรมไหว้พระก่อนนอน
- กิจกรรมเวรประจำวัน

ระยะเวลำดำเนินกำร
เมษำยน 2562

ตลอดปีกำรศึกษำ
2562

ผู้รับผิดชอบ
นำงฉันทนี รัตนเมือง

นำงฉันทนี รัตนเมือง
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- กิจกรรมกำรเรียนรู้ 6 กิจกรรม
- กิจกรรมประเมินพัฒนำกำร
- กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
2.4 ครูจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของ
นักเรียน
2.5 ครูประเมินพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็ก
และรำยงำนผลกำรประเมินให้ผู้ปกครอง และ
สพป.ลย.3 ทรำบ

5. งบประมาณ จานวน 4,000 บาท

กิจกรรม
ค่ำตอบแทน
1. ค่ำจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนำกำรและกำร
เรียนรู้ทุกกิจกรรม (ถัวจ่ำย)
รวมเงิน

งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุ

อื่นๆ

รวมเงิน
4,000

แหล่ง
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
รำยหัว

4,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีประเมินผล

1. เด็กปฐมวัย สำมำรถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่ำงมีคุณภำพ 1. กำรสังเกต
และมีควำมสุข
2. กำรประเมิน
2. เด็กปฐมวัยได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย พัฒนำกำร
อำรมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญำ
3. เด็กปฐมวัยรู้จักช่วยเหลือตนเอง และสำมำรถแสดงออก
ตำมควำมถนัดเพื่อพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
1. แบบบันทึก
สังเกต
2.แบบประเมิน
พัฒนำกำร
3. แบบทดสอบ
สมรรถภำพ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 เด็กปฐมวัยได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญำ
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7.2 เด็กปฐมวัยรู้จักตนเองสำมำรถแสดงออกตำมควำมถนัดเพื่อพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
7.3 เด็กปฐมวัย สำมำรถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่ำงมีคุณภำพและมีควำมสุข และสำมำรถทำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้

(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงกำร (ลงชื่อ)...................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
(นำงฉันทนี รัตนเมือง)
(นำยวิทยำพนธ์ มณีรำช)
ครู โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

(ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
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โครงกำร
ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนด้ำนสุขภำวะที่ดีและกำรมีสุนทรียภำพ
แผนงำน
บริหำรวิชำกำร
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ มฐ. 1
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรใหม่  โครงกำรต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงฉันทนี รัตนเมือง
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีกำรศึกษำ 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
สุขภำพและสุนทรียภำพมีควำมสำคัญต่อคุณภำพชีวิตของนักเรียน กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์ตลอดจนกำรบริกำรต่ำงๆ ในด้ำนสุขภำพและกำรสร้ำงสุนทรียภำพ
แก่นักเรียนย่อมช่วยให้นักเรียนมีพัฒนำกำรทั้งทำงร่ำงกำย และจิตใจรวมทั้งสติปัญญำตำมศักยภำพ
เห็นคุณค่ำของตนเอง และเพื่อเป็นกำรรักษำมำตรฐำนคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมยั่งยืน และ เป็นกำรส่งเสริม
กำรดำเนินโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนด้ำนสุขภำวะที่ดีและกำรมีสุนทรียภำพให้ประสบผลสำเร็จ มีควำม
สอดคล้องและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน มำตรฐำนที่ 1
ในปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น จึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้นมำเพื่อพัฒนำคุณภำพนักเรียนให้ได้
มำตรฐำนกำรศึกษำ บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องสุขภำพอนำมัยและกำรปฏิบัติเป็นนิสัย
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภำวะทีดีและมีสุนทรียภำพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงประมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกกำลังกำยสม่ำเสมอ
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน
3. นักเรียนทุกคนสำมำรถป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลียงตนเองจำกสภำวะที่
เสี่ยงต่อควำมรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ
4. นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม
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5. นักเรียนทุกคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น
6. นักเรียนร้อยละ 80 สร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ/นันทนำกำร
ตำมจินตนำกำร
3.2 เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภำพอนำมัยและปฏิบัติตนให้มีสุขภำพดี
2. นักเรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ

4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขัน้ เตรียมกำรและกำรวำงแผนดำเนินงำน
1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
1.2 จัดทำโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รบั ผิดชอบ
โครงกำร
1.4 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงกำร
2 ขั้นดำเนินกำรและปฏิบัติตำมแผน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมอนำมัย
ในโรงเรียน
2.2 กิจกรรมพัฒนำสุขภำพกำย
- ตรวจสุขภำพนักเรียน น้ำหนัก ส่วนสูง
- ให้ควำมรู้ด้ำนสุขศึกษำและเพศศึกษำ
- ตรวจเฝ้ำระวังทันตสุขภำพ
- อำหำรกลำงวัน/อำหำรเสริมนม
- จัดหำยำและเวชภัณฑ์
2.3 กิจกรรมรณรงค์เพื่อสุขภำพ
- รณรงค์ต่อต้ำนยำเสพย์ติด
- รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลำย

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

เมษำยน 2562

นำงฉันทนี รัตนเมือง

ตลอดปีกำรศึกษำ
2562

นำงฉันทนี รัตนเมือง
และคณะครูทุกคน
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2.4
-

ส้วมสุขสันต์
กิจกรรมสร้ำงมนุษยสัมพันธ์
บริกำรงำนส่วนรวม / ชุมชน
อนุรักษ์ศิลปะและประเพณีท้องถิ่น
กำรแข่งขันกีฬำ

5. งบประมาณ จำนวน 2,000 บำท

กิจกรรม
ค่ำจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำ
ผู้เรียนด้ำนสุขภำวะที่ดีและกำรมี
สุนทรียภำพทุกกิจกรรม(ถัวจ่ำย)
รวมเงิน

ค่ำตอบแทน

งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุ

อื่นๆ

รวมเงิน
2,000

แหล่ง
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
รำยหัว

2,000

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกกำลัง
กำยสม่ำเสมอ
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำง
กำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน
3. นักเรียนทุกคนสำมำรถป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลียงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อควำมรุนแรง โรค ภัย
อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ
4. นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำ
แสดงออกอย่ำงเหมำะสม
5. นักเรียนทุกคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น
6. นักเรียนร้อยละ 80 สร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน
ศิลปะ ดนตรี กีฬำ/นันทนำกำร ตำมจินตนำกำร
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วิธีประเมิน
1. กำรสังเกต
2. สัมภำษณ์
3. ตรวจเอกสำร
หลักฐำนเชิงประจักษ์

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
สังเกต
2. แบบบันทึก
น้ำหนักส่วนสูง
3. ภำพถ่ำย
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7.1 นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องสุขภำพอนำมัยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
7.2 นักเรียนมีสุขภำพแข็งแรงและมีสุขภำพจิตดี

(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงกำร (ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
(นำงฉันทนี รัตนเมือง)
(นำยวิทยำพนธ์ มณีรำช)
ครู โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

(ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
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โครงกำร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับนักเรียน
แผนงำน
บริหำรวิชำกำร
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ มฐ. 2
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรใหม่  โครงกำรต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงพิชญ์สินี เจริญชัยบัว
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีกำรศึกษำ 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับนักเรียนให้ประสบ
ผลสำเร็จ มีควำมสอดคล้องและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน
มำตรฐำนที่ 2 ในปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น จึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้นมำเพื่อพัฒนำคุณภำพ
นักเรียนให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. เพื่อให้นักเรียนสำมำรถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงประมำณ
1. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร
2. นักเรียนทุกคนมีควำมเอื้ออำทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
3. นักเรียนทุกยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง
4. นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่ำและตระหนัก ในกำรร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม
3.2 เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. นักเรียนสำมำรถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
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4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมกำรและกำรวำงแผนดำเนินงำน
1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
1.2 จัดทำโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รบั ผิดชอบ
โครงกำร
1.4 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงกำร
2 ขั้นดำเนินกำรและปฏิบัติตำมแผน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.2 กำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ
- วันไหว้ครู
- วันสุนทรภู่
- วันสำคัญทำงพุทธศำสนำ
- งำนประเพณีท้องถิ่น
- วันแม่ / วันพ่อ
2.3 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
- กำรแต่งกำยชุดท้องถิ่น
- กิจกรรมน้องไหว้พี่
2.4 กิจกรรมพัฒนำสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเวรทำควำมสะอำดประจำวัน
- กิจกรรมกำรปลูกต้นไม้ และปรับปรุง

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

เมษำยน 2562

นำงพิชญ์สินี เจริญชัยบัว

ตลอดปีกำรศึกษำ
2562

นำงพิชญ์สินี เจริญชัยบัว
และคณะครูทุกคน
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ภูมทิ ัศน์ในโรงเรียน
5. งบประมาณ จำนวน 2,000 บำท

กิจกรรม
ค่ำจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ทุกกิจกรรม (ถัวจ่ำย)
รวมเงิน

ค่ำตอบแทน

งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุ

อื่นๆ

รวมเงิน
2,000

แหล่ง
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
รำยหัว

2,000

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร
2. นักเรียนทุกคนมีควำมเอื้ออำทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ
3. นักเรียนทุกยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง
4. นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่ำและตระหนัก ในกำรร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนำสิ่งแวดล้อม

วิธีประเมิน
1. กำรสังเกต
2. สัมภำษณ์
3. ตรวจเอกสำร
หลักฐำนเชิงประจักษ์

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
สังเกต
2. แบบประเมิน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
3. ภำพถ่ำย

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.2. นักเรียนสำมำรถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข

(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงกำร
(นำงพิชญ์สินี เจริญชัยบัว)
ครู โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น

(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
(นำยวิทยำพนธ์ มณีรำช)
ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
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(ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น

โครงกำร

ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้
และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
แผนงำน
บริหำรงบประมำณ
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ มฐ. 6
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรใหม่  โครงกำรต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงฉันทนี รัตนเมือง
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีกำรศึกษำ 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้
และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ให้สอดคล้องและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกัน
คุณภำพภำยใน มำตรฐำนที่ 3 โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น จึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้นมำเพื่อพัฒนำคุณภำพ
นักเรียนให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
2. วัตถุประสงค์
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1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง
2. เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ และมีทักษะที่จำเป็นพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำง
สังคม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงประมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่ำงๆ รอบตัว
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถำมเพื่อค้นหำควำมรู้
เพิ่มเติม
3. นักเรียนทุกคนสำมำรถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรแสวงหำควำมรู้และนำเสนอผลงำน
3.2 เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง
2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ และมีทักษะที่จำเป็นพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม

4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมกำรและกำรวำงแผนดำเนินงำน
1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
1.2 จัดทำโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รบั ผิดชอบ
โครงกำร
1.4 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงกำร

ระยะเวลำดำเนินกำร
เมษำยน 2562

ผู้รับผิดชอบ
นำงฉันทนี รัตนเมือง

2

ขั้นดำเนินกำรและปฏิบัติตำมแผน
2.1 แต่งตัง้ คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
2.2 กำรจัดกิจกรรมรักกำรอ่ำน
- ภำษำไทย / ภำษำอังกฤษวันละคำ
- บันทึกกำรอ่ำน / บันทึกกำรเรียนรู้
- หนังสือเล่มเล็ก
2.3 กิจกรรมกำรประกวด
- เขียนเรียงควำม
- เล่ำเรื่องจำกภำพ
- เล่ำนิทำน
2.4 กิจกรรมพัฒนำด้ำนไอที (IT)
- กำรสืบค้นข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ต
- กำรนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

5. งบประมาณ จำนวน 2,000

กิจกรรม
ค่ำจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
และกำรพัฒนำทุกกิจกรรม
(ถัวจ่ำย)
รวมเงิน
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นำงฉันทนี รัตนเมือง
และคณะครูทุกคน

ตลอดปีกำรศึกษำ
2562

บำท

ค่ำตอบแทน

งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุ

อื่นๆ

รวมเงิน
2,000

แหล่ง
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
รำยหัว

2,000

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่ำงๆ รอบตัว
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด เขียน และ

วิธีประเมิน
1. กำรสังเกต
2. สัมภำษณ์
3. ทดสอบ/แข่งขัน

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
สังเกต
2. สถิติกำรใช้

ตั้งคำถำมเพื่อค้นหำควำมรู้เพิ่มเติม
3. นักเรียนทุกคนสำมำรถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรแสวงหำ
ควำมรู้และนำเสนอผลงำน
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4. ตรวจเอกสำร
ห้องสมุด/คอมฯ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ 3. แบบประเมิน
กำรอ่ำน ฟัง ดู
พูด เขียน
4.แบบบันทึก
ผลกำรแข่งขัน
แต่ละกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง
7.2 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ และมีทักษะที่จำเป็นพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม

(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงกำร (ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
(นำงฉันทนี รัตนเมือง)
(นำยวิทยำพนธ์ มณีรำช)
ครู โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

(ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
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โครงกำร
พัฒนำส่งเสริมบริหำรฝ่ำยงบประมำณ
แผนงำน
บริหำรวิชำกำร
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ มฐ. 8
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรใหม่  โครงกำรต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงฉันทนี รัตนเมือง
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีกำรศึกษำ 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
กำรบริหำรงำนงบประมำณของสถำนศึกษำเน้นกำรบริหำรที่มีควำมคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ให้
กำรสนับสนุน และส่งเสริมกำรดำเนินกำรของฝ่ำย/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และงำนต่ำงๆ ของโรงเรียนให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกทั้งต้องปฏิบัติอยู่ภำยใต้กฎ ระเบียบที่ทำงรำชกำรกำหนด ต้องประสำนควำมเข้ำใจใน
ระเบียบกำรปฏิบัติสำมำรถตรวจสอบให้เกิดควำมถูกต้อง และสร้ำงควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ในโรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย ตำมนโยบำยของโรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้
อย่ำงมีสติ สมเหตุสมผล
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นสำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงประมำณ
งำนทุกงำนในกลุ่มบริหำรงบประมำณได้รับกำรพัฒนำ มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรแก่ทุกฝ่ำย/กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้และงำนต่ำงๆ
ภำคภูมิใจ
3.2 เชิงคุณภำพ
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มบริหำรงบประมำณเป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร นโยบำย
และมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน มีควำมคล่องตัว โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้
4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
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1

2

ขั้นเตรียมกำรและกำรวำงแผนดำเนินงำน
1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
1.2 จัดทำโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รบั ผิดชอบ
โครงกำร
1.4 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงกำร
ขั้นดำเนินกำรและปฏิบัติตำมแผน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำส่งเสริม
บริหำรฝ่ำยงบประมำณ
2.2 งำนพัสดุและสินทรัพย์
- กำหนดรูปแบบรำยงำน คุณลักษณะ
เฉพำะของพัสดุเพื่อกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง
- ดำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง ตำมระเบียบ
- เก็บรักษำ ควบคุมกำรเบิกจ่ำย กำรสรุป
องค์ควำมรู้แบบแผ่นภำพควำมคิด
- ดำเนินกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี
- ตรวจสภำพครุภัณฑ์เพื่อซ่อมบำรุง
- จัดทำทะเบียนที่ รำชพัสดุ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง
- สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินกำร

เมษำยน 2562

นำงฉันทนี รัตนเมือง

ตลอดปีกำรศึกษำ
2562

นำงฉันทนี รัตนเมือง
และคณะครูทุกคน

5. งบประมาณ จำนวน 2,000 บำท

กิจกรรม
ค่ำจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรคิด
อย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์
ทุกกิจกรม (ถัวจ่ำย)
รวมเงิน
6.การประเมินผล

ค่ำตอบแทน

งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุ

อื่นๆ

รวมเงิน
2,000

2,000

แหล่ง
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
รำยหัว
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ประสิทธิภำพในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนของฝ่ำย/
กลุ่มสำระ/ งำนต่ำงๆ ของโรงเรียน
2. รวดเร็ว โปร่งใส ผลกำรตรวจสอบถูกต้องตำมระเบียบงำนพัสดุ
และสินทรัพย์
3. กำรใช้เงินเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของงำนระดมทรัพยำกรเพื่อ
กำรศึกษำผลกำรตรวจสอบถูกต้องระเบียบ

วิธีประเมิน
1. กำรสังเกต
2. สัมภำษณ์
3. ประเมินผลกำร
ปฏิบัติกิจกรรม
4. ตรวจเอกสำร
หลักฐำนเชิงประจักษ์

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
สังเกต
2.แบบประเมินผล
กำรปฏิบัติกิจกรรม
3. แบบประเมิน
ควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์
4. เอกสำรกำรวัด
และประเมินผล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มงำนงบประมำณที่มีคุณภำพ สำมำรถสนับสนุนและส่งเสริมกำรบริหำรงำน
ภำยในโรงเรียนให้เกิดควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพได้เป็นอย่ำงดี
7.2 งำนทุกงำนในกลุ่มงำนงบประมำณมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบกำรควบคุม ตรวจสอบทำ
ให้กำรเดินงำนถูกต้องตำมระเบียบ สร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ร่วมงำน

(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงกำร (ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
(นำงฉันทนี รัตนเมือง)
(นำยวิทยำพนธ์ มณีรำช)
ครู โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

(ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
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โครงกำร

ส่งเสริมผู้เรียนด้ำนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ และกำรตัดสินใจ
แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ สมเหตุผล
แผนงำน
บริหำรวิชำกำร
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ มฐ. 4
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรใหม่  โครงกำรต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีกำรศึกษำ 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนในด้ำนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ และ
กำรตัดสิ น ใจแก้ปั ญหำได้ อย่ ำงมีสติสมเหตุสมผล และ สอดคล้ องเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน มำตรฐำนที่ 4 ในปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น จึงได้จัดทำ
โครงกำรนี้ขึ้นมำเพื่อพัฒนำคุณภำพนักเรียนให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรบริหำรงำนภำยในโรงเรียนให้เกิดควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ
2) เพื่อให้กำรดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนกำรเงิน กำรบัญชี งำนพัสดุและสินทรัพย์ งำนยำนพำหนะและ
งำนระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ ปฏิบั ติได้ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำรและมีควำมคล่องตัว โปร่งใส
สำมำรถตรวจสอบได้
3) เพื่อให้มีระบบกำรตรวจสอบภำยใน และกำรควบคุมภำยใน สำมำรถตรวจสอบได้มีควำมถูกต้อง
โปร่งใสและกำกับติดตำมให้ทุกส่วนดำเนินกำรตำมแผน
4) เพื่อให้โรงเรียนมีแผนกำรปฏิบัติกำรประจำปีและแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ใช้เป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพ
5) เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนและพัฒนำโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงประมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 80 สำมำรถสรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง ดู และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือ
เขียนตำมควำมคิดของตนเอง
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2. นักเรียนร้อยละ 80 สำมำรถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง
3. นักเรียนร้อยละ 80 สำมำรถกำหนดเป้ำหมำย คำดกำรณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผล
ประกอบ
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ
3.2 เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้
อย่ำงมีสติ สมเหตุสมผล
2. นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นสำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมกำรและกำรวำงแผนดำเนินงำน
1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
1.2 จัดทำโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รบั ผิดชอบ
โครงกำร
1.4 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงกำร
2 ขั้นดำเนินกำรและปฏิบัติตำมแผน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมผู้เรียนด้ำน
กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์
2.2 กำรจัดกิจกรรมสร้ำงนักคิด
- กำรเรียนรู้ผ่ำนโครงงำน
- สร้ำงสรรค์ชิ้นงำนจำกกำรอ่ำน กำรฟัง
กำรดู
- กำรสรุปองค์ควำมรู้แบบแผ่นภำพ
ควำมคิด
2.3 กิจกรรมสร้ำงนักสื่อสำร
- กำรพูดหน้ำเสำธง
- กำรพูดหน้ำชั้นเรียน
- กำรสร้ำงผลงำนจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

เมษำยน 2562

น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ

ตลอดปีกำรศึกษำ
2562

น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ
และคณะครูทุกคน
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5. งบประมาณ จำนวน 2,500 บำท

กิจกรรม
ค่ำจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรคิด
อย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์
ทุกกิจกรม (ถัวจ่ำย)
รวมเงิน

ค่ำตอบแทน

งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุ

อื่นๆ

แหล่ง
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
รำยหัว

รวมเงิน
2,500

2,500

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 80 สำมำรถสรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง ดู
และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิดของตนเอง
2. นักเรียนร้อยละ 80 สำมำรถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำด้วย
ภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง
3. นักเรียนร้อยละ 80 สำมำรถกำหนดเป้ำหมำย คำดกำรณ์
ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำน
ด้วยควำมภำคภูมิใจ

วิธีประเมิน
1. กำรสังเกต
2. สัมภำษณ์
3. ประเมินผลกำร
ปฏิบัติกิจกรรม
4. ตรวจเอกสำร
หลักฐำนเชิงประจักษ์

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
สังเกต
2.แบบประเมินผล
กำรปฏิบัติกิจกรรม
3. แบบประเมิน
ควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์
4. เอกสำรกำรวัด
และประเมินผล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้
อย่ำงมีสติ สมเหตุสมผล
7.2 นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นสำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
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(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงกำร (ลงชื่อ )....................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
(น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ)
(นำยวิทยำพนธ์ มณีรำช)
ครู โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

(ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
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โครงกำร

ส่งเสริมพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรียน
แผนงำน
บริหำรวิชำกำร
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ปฐมวัย มฐ.11 ประถมศึกษำ มฐ. 1
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรใหม่  โครงกำรต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีกำรศึกษำ 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ตำมที่ สพฐ. ได้กำหนดจุดเน้นในแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จุดเน้นข้อที่ 1
ด้ำนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ใน 5 กลุ่มสำระวิชำหลัก คือ ภำษำไทย
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ และภำษำอังกฤษ โดยแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จะต้องมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของผู้เรียนเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 6 และจำกผลกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 3 โดย สมศ.
ได้ให้ข้อเสนอแนะ ด้ำนผู้เรียนในระดับประถมศึกษำไว้ว่ำ ผู้เรียนควรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะที่จำเป็น
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คณิตศำสตร์ สุขศึกษำและพลศึกษำ ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
และ ภำษำต่ำงประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับปฏิญญำชะอำ ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลยเขต 3
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้
เป้าหมายที่ 1 คะแนนรวมเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET & NT) สูงขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 6
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (O-NET )มีคะแนนรวมเฉลี่ยสูงกว่ำระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
รวมทั้งคงลำดับที่ 1 ของจังหวัดเลยส่วนระดับประเทศขยับจำกลำดับที่ 103 มำเป็นลำดับที่ไม่เกิน 50
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (NT) มีคะแนนรวมเฉลี่ยสูงกว่ำระดับ สพฐ. รวมทั้งจำกลำดับที่......
ของจังหวัดเลย ขยับเป็นลำดับที่ 1 ส่วนระดับประเทศได้ไม่เกินลำดับที่ 50
เป้าหมายที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ต้องอ่ำนออกเขียนได้ 100% ภำยในปีกำรศึกษำ
๒๕๕๘ โดยมีกำรประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 ทุกคนอ่ำนออก เขียนได้ ตำมระดับชั้น
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 ทุกคนอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง ตำมระดับชั้น
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เป้าหมายที่ 3 นักเรียนชั้น ม.1-3 ร้อยละ 85 เลือกเรียนวิชำชีพเสริม เพื่อกำรวำงแผนอำชีพ
ในอนำคต
เป้าหมายที่ 4 นักเรียน ร้อยละ 80 มีควำมสำมำรถสื่อสำรด้ำนภำษำอังกฤษตำมระดับช่วงวัย
เป้าหมายที่ 5 นักเรียนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 85 มีคุณลักษณะเป็นเด็ก เลย 3 ตำมค่ำนิยมหลัก 12
ประกำร
เป้าหมายที่ 6 มีผลกำรประเมินคำรับรองปฏิบัติรำชกำร (KPI Report System) : KRS และผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี (Action Plan Report System) : ARS ในภำพรวมระดับประเทศ
ไม่เกินลำดับ ๕๐ ของประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักเรียน เป็นไปตำมนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัดและสอดคล้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน มำตรฐำนที่ 5 และ มำตรฐำนที่ 15 ในปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น จึงจัดทำโครงกำรนี้ขึ้นมำเพื่อพัฒนำคุณภำพนักเรียนให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้นตำมนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด
2. เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นตำมหลักสูตร
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงประมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนใน 5 กลุ่มสำระวิชำหลัก สูงขึ้นไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 6
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตรผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียนผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลกำรประเมินระดับชำติผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด และตำมปฏิญญำชะอำ
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 ทุกคนอ่ำนออก เขียนได้ ตำมระดับชั้น
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 ทุกคนอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง ตำมระดับชั้น
7. นักเรียน ร้อยละ 80 มีควำมสำมำรถสื่อสำรด้ำนภำษำอังกฤษตำมระดับช่วงวัย
8. นักเรียนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 85 มีคุณลักษณะเป็นเด็ก เลย 3 ตำมค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร
3.2 เชิงคุณภำพ
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1. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
2. นักเรียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นตำมหลักสูตร และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน และตอบสนองนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด
4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมกำรและกำรวำงแผนดำเนินงำน
1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
1.2 จัดทำโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รบั ผิดชอบ
โครงกำร
1.4 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงกำร

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

เมษำยน 2562

น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ

ที่
กิจกรรม
2 ขั้นดำเนินกำรและปฏิบัติตำมแผน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำวิชำกำรเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
2.2 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมงำนวิชำกำร
- กิจกรรมส่งเสริมกำรแข่งขันทักษะ
ทำงวิชำกำร
- กิจกรรมพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนตำม
แนวคิด BLL
- กิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้โทรทัศน์
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV
- กิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง
- กิจกรรมกำรสอนแบบโครงงำน
- กิจกรรมกำรสอนซ่อมเสริม
- กิจกรรมพี่สอนน้อง
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะทำงด้ำนภำษำ

ระยะเวลำดำเนินกำร
ตลอดปีกำรศึกษำ
2562

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ
และคณะครูทุกคน
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ด้ำนเหตุผล ด้ำนกำรคิดคำนวณ
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะภำษำอังกฤษ
- กิจกรรมส่งเสริมค่ำนิยม 12 ประกำร
- กิจกรรมค่ำยวิชำกำรเพื่อเตรียมควำม
พร้อมในกำรทดสอบ O-net , NT
- กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้ภำยใน และ
ภำยนอกสถำนศึกษำ
5. งบประมาณ จำนวน 8,400 บำท

กิจกรรม
ค่ำจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำ
ทักษะทำงวิชำกำร ทุกกิจกรม
(ถัวจ่ำย)
รวมเงิน

ค่ำตอบแทน

งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุ

อื่นๆ

รวมเงิน
8,400

แหล่ง
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
รำยหัว

8,400

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนใน 5 กลุ่มสำระวิชำ
หลัก สูงขึ้นไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 6
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญ
ตำมหลักสูตรผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์และเขียนผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลกำรประเมินระดับชำติผ่ำน

วิธีประเมิน
1. กำรสังเกต
2. สัมภำษณ์
3. ประเมินผลเรียน
4. ตรวจเอกสำร
หลักฐำนเชิงประจักษ์

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
สังเกต
2.แบบรำยงำน
ผลสัมฤทธิ์ทำง
กำรเรียน
3. แบบประเมิน
ควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอ่ำน คิด
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เกณฑ์ที่กำหนด และตำมปฏิญญำชะอำ
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 ทุกคนอ่ำนออก เขียน
ได้ ตำมระดับชั้น
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 ทุกคนอ่ำนคล่อง
เขียนคล่อง ตำมระดับชั้น
7. นักเรียน ร้อยละ 80 มีควำมสำมำรถสื่อสำรด้ำน

วิเครำะห์
4. แบบทดสอบ
5. ผลกำรทดสอบ
ระดับชำติ

ภำษำอังกฤษตำมระดับช่วงวัย
8. นักเรียนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 85 มีคุณลักษณะเป็นเด็ก เลย
3 ตำมค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
7.2 นักเรียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นตำมหลักสูตร และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน

(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงกำร (ลงชื่อ)....................................ผู้เ ห็นชอบโครงกำร
(น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ)
(นำยวิทยำพนธ์ มณีรำช)
ครู โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

(ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
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โครงกำร

ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนด้ำนทักษะกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถ
ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต (ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง)
แผนงำน
บริหำรงบประมำณ
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ มฐ. 6
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรใหม่  โครงกำรต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีกำรศึกษำ 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ตำมที่ สพฐ. ได้กำหนดจุดเน้นในแผนปฏิบั ติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จุดเน้นข้อที่ 2
ด้ำนกำรสร้ำงทำงเลือกในกำรเรียนรู้ที่เน้นให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง ได้
ศึกษำต่อและประกอบอำชีพ และ สพป.เลย เขต 3 ได้ประกำศจุดเน้นให้ทุกโรงเรียนได้นำไปปฏิบัติในปีกำรศึกษำ
2562 ในข้อที่ 4 และจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดย สมศ. ได้ให้ข้อเสนอแนะให้ โรงเรียน
ได้ดำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนผ่ำนโครงงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นของหน่วยงำนต้นสังกัด
ดังกล่ำวข้ำงต้น และสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน
มำตรฐำนที่ 6 ในปีกำรศึกษำ 2558 โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่นจึงจัดทำโครงกำรนี้ขึ้นมำเพื่อพัฒนำคุณภำพ
นักเรียนให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
2. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงประมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในกำรจัดกำรและกำรทำงำนให้สำเร็จ
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีควำมเพียรพยำยำม ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในกำรทำงำน
ทำงำนอย่ำงมีควำมสุข พัฒนำงำนและภูมิใจในผลงำนของตนเอง
3. นักเรียนทุกคนสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
4. นักเรียนทุกคนมีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพที่สุจริตและหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพที่ตนสนใจได้
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3.2 เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนมีทักษะในกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
2. นักเรียนมีมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต

4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมกำรและกำรวำงแผนดำเนินงำน
1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
1.2 จัดทำโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รบั ผิดชอบ
โครงกำร
1.4 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงกำร
2 ขั้นดำเนินกำรและปฏิบัติตำมแผน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน
ด้ำนทักษะในกำรทำงำน
2.2 กำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะในกำรทำงำน
โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
- กิจกรรมกำรเลี้ยงปลำในกระชัง / บ่อดิน
- กิจกรรมกำรเลี้ยงกบในกระชัง
- กิจกรรมกำรเลี้ยงเป็ด / ไก่
- กิจกรรมกำรปลูกเห็นนำงฟ้ำ
- กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้กำรประกอบ
อำชีพในท้องถิ่น

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

เมษำยน 2562

น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ

ตลอดปีกำรศึกษำ
2562

น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ
และคณะครูทุกคน
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5. งบประมาณ จำนวน 2,000 บำท

กิจกรรม
ค่ำจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำ
ทักษะกำรทำงำนและกำร
ประกอบอำชีพ ทุกกิจกรม
(ถัวจ่ำย)
รวมเงิน

ค่ำตอบแทน

งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุ

อื่นๆ

รวมเงิน
2,000

แหล่ง
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
รำยหัว

2,000

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในกำรจัดกำรและกำรทำงำน
ให้สำเร็จ
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีควำมเพียรพยำยำม ขยัน อดทน
ละเอียด รอบคอบในกำรทำงำน ทำงำนอย่ำงมีควำมสุข พัฒนำงำน
และภูมิใจในผลงำนของตนเอง
3. นักเรียนทุกคนสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
4. นักเรียนทุกคนมีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพที่สุจริตและหำควำมรู้
เกี่ยวกับอำชีพที่ตนสนใจได้

วิธีประเมิน
1. กำรสังเกต
2. สัมภำษณ์
3. ประเมินผลกำร
ปฏิบัติกิจกรรม
4. ตรวจเอกสำร
หลักฐำนเชิงประจักษ์

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
สังเกต
2.แฟ้มสะสมงำน
3. แบบประเมิน
พฤติกรรมตำมตัว
บ่งชี้
4. แบบประเมิน
มำตรฐำนด้ำน
ผู้เรียน มฐ.6

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีทักษะในกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
7.2 นักเรียนมีมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต

(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงกำร
(น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ)

(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
(นำยวิทยำพนธ์ มณีรำช)
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ครู โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น

ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

(ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น

โครงกำร

ส่งเสริมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ
แผนงำน
บริหำรงำนบุคคล
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ปฐมวัย มฐ. 5 ประถมศึกษำ มฐ. 2
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรใหม่  โครงกำรต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำยสมบัติ แลบัว
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีกำรศึกษำ 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ตำมที่ สพฐ. ได้ประกำศจุดเน้นในแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 จุดเน้นข้อที่ 2
เรื่องจุดเน้น กำรพัฒนำครู ผู้บริหำร และ บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
และ สพป. เลย เขต 3 ได้กำหนดเป้ำประสงค์ในด้ำนกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเต็มตำมศักยภำพ และจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนรอบ 3 โดย สมศ. ได้ให้ข้อเสนอแนะ ด้ำนครูผู้สอนในระดับประถมศึกษำ
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ไว้ว่ำ ครูทุกคนควรได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ในด้ำนกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรวิจัย
เพื่อพัฒนำสื่อและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำกำรวิจัยเพื่อพัฒนำผู้เรียนและ
แก้ปัญหำผู้เรียนในชั้นที่ตนเองสอน และพัฒนำผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้เต็มศักยภำพ เช่น กำรทำวิจัย
ในชั้นเรียนแบบหน้ำเดียว โดยใช้กระบวนกำรวิจัยควบคู่กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ให้กำรวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกัน
คุณภำพภำยใน มำตรฐำนที่ 7 โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น จึงจัดทำโครงกำรนี้ขึ้นมำเพื่อพัฒนำคุณภำพครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
3. เป้าหมาย
1. ครูมีกำรกำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ กระบวนกำร สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพของผู้เรียน
3. ครูออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล และพัฒนำกำร
ทำงสติปัญญำ
4. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรนำบริบทและภูมิปัญญำของท้องถิ่น
มำบรูณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้
5. ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
6. ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษำ และแก่ไขปัญหำให้แก้ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียน และคุณภำพชีวิต
ด้วยควำมเสมอภำค
7. ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ
8. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็นสมำชิกที่ดีของสถำนศึกษำ
9. ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ เต็มควำมสำมำรถ
4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
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1

2

ขั้นเตรียมกำรและกำรวำงแผนดำเนินงำน
1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
1.2 จัดทำโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รบั ผิดชอบ
โครงกำร
1.4 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงกำร
ขั้นดำเนินกำรและปฏิบัติตำมแผน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.2 กำรจัดกิจกรรมพัฒนำครู
- กิจกรรมส่งเสริมกำรอบรมสัมมนำ
- กิจกรรมกำรศึกษำดูงำน
- กิจกรรมพัฒนำทักษะทำงด้ำน ICT
- กิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
- กิจกรรมส่งเสริมกำรวิจัย
2.3 กำรจัดกิจกรรมพัฒนำครูมืออำชีพ
- กำรจัดทำแผนกำรเรียนรู้ แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์
- กำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน
- ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้
2.4 กิจกรรมสร้ำงขวัญและกำลังใจ
- ส่งเสริมให้ได้รับรำงวัลต่ำงๆ
- แสดงมุฑิตำจิตในโอกำสต่ำงๆ

เมษำยน 2562

นำยสมบัติ แลบัว

ตลอดปีกำรศึกษำ
2562

นำยสมบัติ แลบัว
และคณะครูทุกคน

5. งบประมาณ จำนวน 2,000 บำท
งบประมำณ

แหล่ง

กิจกรรม
ค่ำจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำครู
และบุคลำกร ทุกกิจกรม
(ถัวจ่ำย)
รวมเงิน

ค่ำตอบแทน

ค่ำใช้จ่ำย

ค่ำวัสดุ

อื่นๆ

รวมเงิน
2,000
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งบประมำณ
เงินอุดหนุน
รำยหัว

2,000

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ครูมีกำรกำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ
กระบวนกำร สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูลในกำรวำง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน
3. ครูออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล และพัฒนำกำรทำงสติปัญญำ
4. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรนำบริบทและ
ภูมปิ ัญญำของท้องถิ่นมำบรูณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้
5. ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
6. ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษำ และแก่ไขปัญหำให้แก้ผู้เรียนทั้งด้ำน
กำรเรียน และคุณภำพชีวิตด้วยควำมเสมอภำค
7. ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตน
รับผิดชอบ
8. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็นสมำชิกที่ดี
ของสถำนศึกษำ
9. ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ
เต็มควำมสำมำรถ

วิธีประเมิน
1. กำรสังเกต
2. สัมภำษณ์
3. แฟ้มข้อมูล
นักเรียนรำยบุคคล
4. ตรวจเอกสำร
หลักฐำนเชิงประจักษ์

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
สังเกต
2.แบบประเมิน
แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้
3. เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลกำร
เรียนรู้
4. แบบประเมิน
ตนเองของครู
5. แบบวิเครำะห์
ผู้เรียนรำยบุคคล
6. รำยงำนกำรวิจัย
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล
7.2 กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล

(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น

(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
(นำยวิทยำพนธ์ มณีรำช)
ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

(ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
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โครงกำร

ส่งเสริมพัฒนำผู้บริหำรด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ให้มี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
แผนงำน
บริหำรงำนบุคคล
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ปฐมวัย มฐ. 6 ประถมศึกษำ มฐ. 2
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรใหม่  โครงกำรต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำยสมบัติ แลบัว
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีกำรศึกษำ 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ตำมที่ สพฐ. ได้ประกำศจุดเน้นในแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จุดเน้นข้อที่ 3
เรื่องจุดเน้น กำรพัฒนำครู ผู้บริหำร และ บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
และ สพป. เลย เขต 3 ได้กำหนดเป้ำประสงค์ในด้ำนกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเต็มตำมศักยภำพ และ จำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดย สมศ. ได้ให้ข้อเสนอแนะ ด้ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำไว้ว่ำ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำควรมีกำรพัฒนำและส่งเสริมในด้ำนกำรวัดผลประเมินผลกำรเรียน โดยจัดงำนให้
ครอบคลุม ได้แก่ กำรดำเนินกำรวัดผลประเมินผลกำรเรียน กำรสร้ำงและปรับปรุงเครื่องมือ การจัดให้มี
เอกสารแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลการเรียน การดาเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผล
ประเมินผลการเรียน และงานทะเบียนนักเรียน
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรพัฒนำผู้บริหำรด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ให้มี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกัน
คุณภำพภำยใน มำตรฐำนที่ 8 โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น จึงจัดทำโครงกำรนี้ขึ้นมำเพื่อพัฒนำคุณภำพครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำผู้บริหำรให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนำกระบวนกำรบริหำรสถำนศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
3. เป้าหมาย
1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน
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2. ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลกำรประเมินหรือผลกำรวิจัยเป็น
ฐำนคิดทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร
3. ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร
4. ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมรับกำรกระจำยอำนำจ
5. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
6. ผู้บริหำรให้คำแนะนำ คำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำเต็มศักยภำพ
และเต็มเวลำ

4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขัน้ เตรียมกำรและกำรวำงแผนดำเนินงำน
1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
1.2 จัดทำโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รบั ผิดชอบ
โครงกำร
1.4 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงกำร
2 ขั้นดำเนินกำรและปฏิบัติตำมแผน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมพัฒนำ
ศักยภำพผู้บริหำร
2.2 กำรจัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร
- กำรประชุม อบรม สัมมนำผู้บริหำร
- กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม
- ประชุมประจำเดือน
- ประชุม อบรม สัมมนำครูและบุคลำกร
- กำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
กำรศึกษำ
- กำรนิเทศภำยใน
- กำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครู

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

เมษำยน 2562

นำยสมบัติ แลบัว

ตลอดปีกำรศึกษำ
2562

นำยสมบัติ แลบัว
และคณะครูทุกคน
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5. งบประมาณ จำนวน 2,000 บำท

กิจกรรม
ค่ำจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำ
ศักยภำพผู้บริหำร ทุกกิจกรม
(ถัวจ่ำย)
รวมเงิน

ค่ำตอบแทน

งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุ

อื่นๆ

รวมเงิน
2,000

แหล่ง
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
รำยหัว

2,000

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน
2. ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลกำร
ประเมินหรือผลกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร
3. ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย
ตำมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร
4. ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมรับ
กำรกระจำยอำนำจ
5. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำ
6. ผู้บริหำรให้คำแนะนำ คำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัด
กำรศึกษำเต็มศักยภำพและเต็มเวลำ

วิธีประเมิน
1. กำรสังเกต
2. สัมภำษณ์
3. ตรวจเอกสำร
หลักฐำนเชิงประจักษ์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้บริหำรสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
สังเกต
2. แบบสอบถำม
3. แผนปฏิบัติกำร
ประจำปี
4. แบบประเมิน
แผนปฏิบัติกำร
ประจำปี
5. แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจ
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7.2 กระบวนกำรบริหำรสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น

(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
(นำยวิทยำพนธ์ มณีรำช)
ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

(ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น

โครงกำร

สร้ำงเครือข่ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ระหว่ำงโรงเรียน
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้ปกครอง ชุมชน
แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ มฐ. 9
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรใหม่  โครงกำรต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำยสมบัติ แลบัว
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีกำรศึกษำ 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
จำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดย สมศ. ได้ให้
ข้อเสนอแนะในทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคตว่ำ ผู้บริหำรควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนมีกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำและคณะอนุกรรมกำรเพื่อดำเนินงำน ตำมระเบียบกระทรวง
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ศึกษำธิกำรว่ำด้วยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2546 เพื่อกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ระหว่ำงโรงเรียน
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้ปกครอง ชุมชน มีประสิทธิภำพ สอดคล้องและเป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน มำตรฐำนที่ 9 โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น จึงจัดทำโครงกำร
นี้ขึ้นมำเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยอำศัยกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล
3. เป้าหมาย
1. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบกำหนด
2. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำกำกับติดตำม ดูแล และขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำให้
บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย
3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ พัฒนำผู้เรียนในด้ำนต่ำงๆ

4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมกำรและกำรวำงแผนดำเนินงำน
1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
1.2 จัดทำโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลำดำเนินกำร
เมษำยน 2562

ผู้รับผิดชอบ
นำยสมบัติ แลบัว
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2

โครงกำร
1.4 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงกำร
ขั้นดำเนินกำรและปฏิบัติตำมแผน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรสร้ำง
เครือข่ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
2.2 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน
- กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
- กำรแต่งตั้งที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ
- กำรประชุมผู้ปกครอง
- ผ้ำป่ำกำรศึกษำ
- ศิษย์เก่ำคืนสู่เหย้ำ
- กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ วัด บ้ำน โรงเรียน
- กำรศึกษำดูงำน

ตลอดปีกำรศึกษำ
2562

นำยสมบัติ แลบัว
และคณะครูทุกคน

5. งบประมาณ จำนวน 4,000 บำท

กิจกรรม
ค่ำจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรสร้ำง
เครือข่ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำ ทุกกิจกรม
(ถัวจ่ำย)
รวมเงิน

6.การประเมินผล

ค่ำตอบแทน

งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุ

อื่นๆ

รวมเงิน
4,000

4,000

แหล่ง
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
รำยหัว
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบกำหนด 1. กำรสังเกต
1. แบบบันทึก
2. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำกำกับติดตำม ดูแล และขับเคลื่อน
2. สัมภำษณ์
สังเกต
กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำให้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย
3. ตรวจเอกสำร
2. แบบประเมิน
3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ ควำมพึงพอใจ
พัฒนำผู้เรียนในด้ำนต่ำงๆ
3. แบบสอบถำม
4. บันทึกกำร
ประชุม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล
7.2 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยอำศัยกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมเกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล

(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น

(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
(นำยวิทยำพนธ์ มณีรำช)
ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

(ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
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โครงกำร

พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้และกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน
แผนงำน
บริหำรงำนวิชำกำร
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ มฐ. 2
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรใหม่  โครงกำรต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำยสมบัติ แลบัว
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีกำรศึกษำ 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
จำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดย สมศ. ได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้ว่ำ ควรเร่งพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้มีควำมทันสมัย โดยหลักสูตรควรเน้นกำรใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น ตลอดจนให้ควำมสำคัญกับกำรนำหลักสูตรไปสู่กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้และกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน สอดคล้องและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกัน
คุณภำพภำยใน มำตรฐำนที่ 10 ในปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น จึงจัดทำโครงกำรนี้ขึ้น
เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน
2. เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ได้ตำมมำตรฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงประมำณ
1. หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. จัดรำยวิชำเพิ่มเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถ ควำมสนใจ
3. จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ ควำมถนัด
และควำมสนใจของผู้เรียน
4. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปควำมรู้ได้
ด้วยตนเอง
5. นิเทศภำยใน กำกับ ติดตำมตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำงสม่ำเสมอ

69
6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมกำรและกำรวำงแผนดำเนินงำน
1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
1.2 จัดทำโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รบั ผิดชอบ
โครงกำร
1.4 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงกำร
2 ขั้นดำเนินกำรและปฏิบัติตำมแผน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ
2.2 กำรจัดกิจกรรมพัฒนำหลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้
- กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
- กำรวิเครำะห์หลักสูตรสู่กำรปฏิบัติ
- กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
- กำรจัดบรรยำกำศในห้องเรียนที่เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้
- กำรวัดและประเมินผลตำมหลักสูตร
2.3 กิจกรรมระบบดุแลช่วยเหลือนักเรียน
- กำรคัดกรองนักเรียนรำยบุคคล
- กำรส่งเสริม กำรป้องกัน/แก้ปัญหำ
- กำรส่งต่อ

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

เมษำยน 2562

นำยสมบัติ แลบัว

ตลอดปีกำรศึกษำ
2562

นำยสมบัติ แลบัว
และคณะครูทุกคน
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- กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน
5. งบประมาณ จำนวน 1,000 บำท

กิจกรรม
ค่ำจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำ
หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
ทุกกิจกรม (ถัวจ่ำย)
รวมเงิน

ค่ำตอบแทน

งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุ

อื่นๆ

รวมเงิน
1,000

แหล่ง
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
รำยหัว

1,000

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. จัดรำยวิชำเพิ่มเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำม
ถนัด ควำมสำมำรถ ควำมสนใจ
3. จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำร
ควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน
4. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง จนสรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
5. นิเทศภำยใน กำกับ ติดตำมตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงสม่ำเสมอ
6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน

วิธีประเมิน
1. กำรสังเกต
2. สัมภำษณ์
3. ตรวจเอกสำร
หลักฐำนเชิงประจักษ์

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
สังเกต
2. บันทึกกำรนิเทศ
3. แบบสอบถำม
4. บันทึกกำรเยี่ยม
บ้ำนนักเรียน
5. แบบสำรวจและ
คัดกรองนักเรียน
รำยบุคคล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน
7.2 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้ตำมมำตรฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
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(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น

(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
(นำยวิทยำพนธ์ มณีรำช)
ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

(ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น

โครงกำร

พัฒนำปรับปรุงสภำพแวดล้อมในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงเต็มศักยภำพ
แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ มฐ. 10
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรใหม่  โครงกำรต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำยสมบัติ แลบัว
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีกำรศึกษำ 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
กำรพัฒนำและปรับปรุงสภำพแวดล้อมในห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องพิเศษต่ำงๆ รวมทั้งสภำพ
บริเวณโรงเรียน อำคำรเรียนให้มีควำมมั่นคง สะอำดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกพอเพียง อยู่ใน
สภำพใช้กำรได้ดี สภำพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ย่อมส่งผลต่อบรรยำกำศกำรจัดกำรเรียนรู้
และกำรพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรพัฒนำปรับปรุงสภำพแวดล้อมในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
ให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ สอดคล้องและเป็นไปตำมมำตรฐำน
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กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน มำตรฐำนที่ 11 ในปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียน
บ้ำนนำหมูม่น จึงจัดทำโครงกำรนี้ขึ้นมำเพื่อปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมให้ได้มำตรฐำน
กำรศึกษำ บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริหำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ
2. เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. เป้าหมาย
1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยควำมสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี สภำพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
2. จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัย ของผู้เรียน
3. จัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมกำรและกำรวำงแผนดำเนินงำน
1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
1.2 จัดทำโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รบั ผิดชอบ
โครงกำร
1.4 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงกำร

ระยะเวลำดำเนินกำร
เมษำยน 2562

ผู้รับผิดชอบ
นำยสมบัติ แลบัว
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2

ขั้นดำเนินกำรและปฏิบัติตำมแผน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำปรับปรุง
สภำพแวดล้อม
2.2 กำรจัดกิจกรรมพัฒนำอำคำรสถำนที่
- กิจกรรม 5 ส (สะสำง สะดวก สะอำด
สุขลักษณะ สร้ำงนิสัย)
- ปรับปรุงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ
ให้มั่นคงแข็งแรง สะอำด สวยงำม มีป้ำย
ประชำสัมพันธ์และข้อมูลสำรสนเทศที่จำเป็น
- ปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้ร่มรื่นสวยงำม
- จัดสภำพแวดล้อมในห้องเรียนโดยใช้
แนวคิด BBL
2.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพนักเรียน
- แปรงฟันเที่ยงวัน
- ประกันชีวิต / อุบัติเหตุ
- บริกำรสุขภำพจำกสถำนพยำบำล
2.4 กิจกรรมพัฒนำห้องสมุดมีชีวิต
- จัดหำหนังสือและสื่ออิเล็คทรอนิค
- ห้องสมุด IT(ผ่ำนอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง)

ตลอดปีกำรศึกษำ
2562

นำยสมบัติ แลบัว
และคณะครูทุกคน

5. งบประมาณ จำนวน 10,000 บำท

กิจกรรม
ค่ำจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำ
อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม
ทุกกิจกรม (ถัวจ่ำย)
รวมเงิน
6.การประเมินผล

ค่ำตอบแทน

งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกพอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี

อื่นๆ

แหล่ง
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
รำยหัว

รวมเงิน
10,000

10,000

วิธีประเมิน
1. กำรสังเกต
2. ประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
สังเกต

สภำพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
2. จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำม
ปลอดภัย ของผู้เรียน
3. จัดห้องสมุดทีใ่ ห้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอื้อให้
ผู้เรียน เรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
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3. ตรวจเอกสำร
2. แบบประเมิน
หลักฐำนเชิงประจักษ์ ควำมพึงพอใจ
3. แบบสอบถำม
ควำมต้องกำร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริหำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ
7.2 สถำนศึกษำสำมำรถให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น

(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
(นำยวิทยำพนธ์ มณีรำช)
ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

(ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
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โครงกำร
พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
แผนงำน
บริหำรงำนวิชำกำร
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ปฐมวัย มฐ.8 ประถมศึกษำ มฐ. 4
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรใหม่  โครงกำรต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงฉันทนี รัตนเมือง
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีกำรศึกษำ 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนด
จุดมุง่ หมำย และหลักกำรของกำรจัดกำรศึกษำ ทีต่ ้องมุง่ เน้นคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
โดยกำหนดรำยละเอียดไว้ในหมวด 6 มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรำ 47 กำหนดให้มี
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ ประกอบด้วย
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน และระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอก และในวรรคสอง บัญญัติว่ำ
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงว่ำด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ดังนั้นเพื่อให้กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำสอดคล้องและเป็นไปตำมจุดเน้น
ของ สพฐ. และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มำตรฐำน
ที่ 12 ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น จึงจัดทำโครงกำรนี้ขึ้นมำเพื่อปรับปรุง พัฒนำกำรประกัน
คุณภำพภำยในและภำยนอกให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสถำนศึกษำตำมที่กำหนดใน
กฎกระทรวง
2. เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำมีคุณภำพและได้มำตรฐำนตำมที่กำหนด
3. เป้าหมาย
1. สถำนศึกษำมีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ
2. สถำนศึกษำจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำ
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
3. สถำนศึกษำจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ
4. มีการติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
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5. สถำนศึกษำนำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
6. สถำนศึกษำมีกำรจัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน

4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมกำรและกำรวำงแผนดำเนินงำน
1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
1.2 จัดทำโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รบั ผิดชอบ
โครงกำร
1.4 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงกำร
2 ขั้นดำเนินกำรและปฏิบัติตำมแผน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพของสถำนศึกษำ
2.2 กำรจัดกิจกรรมพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพ
- กำรวิเครำะห์และกำหนดมำตรฐำนของ
สถำนศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำน สพฐ.
- กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
- กำรจัดทำแฟ้มตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
เพื่อเป็นสำรสนเทศในกำรบริหำร
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน
- กำหนดปฏิทินกำรติดตำม ตรวจสอบกำร
ประกันคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
- กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

เมษำยน 2562

นำงฉันทนี รัตนเมือง

ตลอดปีกำรศึกษำ
2562

นำงฉันทนี รัตนเมือง
และคณะครูทุกคน
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- กำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง SAR
- กำรเผยแพร่ SAR สู่สำธำรณชน
5. งบประมาณ จำนวน 2,000 บำท

กิจกรรม
ค่ำจัดกิจกรรมพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพสถำนศึกษำ
ทุกกิจกรม (ถัวจ่ำย)
รวมเงิน
6.การประเมินผล

ค่ำตอบแทน

งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

อื่นๆ

รวมเงิน
2,000

แหล่ง
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
รำยหัว

2,000

วิธีประเมิน
1. สถำนศึกษำมีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ
1. กำรสังเกต
2. สถำนศึกษำจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัด
2. สอบถำม
กำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 3. ตรวจเอกสำร
ของสถำนศึกษำ
หลักฐำนเชิงประจักษ์
3. สถำนศึกษำจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
4. มีการติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
5. สถำนศึกษำนำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอก
ไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
6. สถำนศึกษำมีกำรจัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
สังเกต
2. แผนปฏิบัติกำร
3. สำรสนเทศ
4. รำยงำน SAR
5. รำยงำนกำร
ควบคุมภำยใน

คุณภำพภำยใน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสถำนศึกษำตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
7.2 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำมีคุณภำพและได้มำตรฐำนตำมที่กำหนด

(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงกำร

(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
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(นำงฉันทนี รัตนเมือง)
ครู โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น

(นำยวิทยำพนธ์ มณีรำช)
ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

(ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น

โครงกำร

ส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำในท้องถิ่นสำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
แผนงำน
บริหำรงำนวิชำกำร
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ปฐมวัย มฐ.9 ประถมศึกษำ มฐ. 3
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรใหม่  โครงกำรต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีกำรศึกษำ 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ควำมสำคัญของสังคมแห่งกำรเรียนรู้คือสังคมแห่งภูมิปัญญำเป็นกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ในทุกเวลำทุก
สถำนที่ ของคนทุกคนในทุกสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม คนจะพัฒนำตนเองได้ต้องแสวงหำควำมรู้อยู่เสมอ ถ้ำมี
แหล่งเรียนรู้ให้ศึกษำค้นคว้ำ และคนรู้จักวิธีแสวงหำควำมรู้ยิ่งสำมำรถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้มำกขึ้น เมื่อเรียนรู้
ได้มำกขึ้นก็สำมำรถสร้ำงควำมรู้ใหม่ได้มำกขึ้น เมื่อนำมำบูรณำกำรระหว่ำงควำมรู้เก่ำกับควำมรู้ใหม่ก็จะเกิด
ควำมรู้ใหม่ขึ้นมำอีก สำมำรถนำไป ใช้ประโยชน์ได้มำกขึ้น เป็นวงจรที่ต่อเนื่องไม่สิ้นสุดที่เรียกว่ำ “วงจรแห่ง
กำรเรียนรู้”
ดังนั้น เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำในท้องถิ่นสำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำสอดคล้องและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน
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มำตรฐำนที่ 13 ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่นจึงจัดทำโครงกำรนี้ขึ้นมำเพื่อส่งเสริมกำรใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำในท้องถิ่นสำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ ให้ได้มำตรฐำน
กำรศึกษำ บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำในท้องถิ่นสำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2. เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. เป้าหมาย
1. มีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำ รวมทั้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมกำรและกำรวำงแผนดำเนินงำน
1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
1.2 จัดทำโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รบั ผิดชอบ
โครงกำร
1.4 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงกำร
2 ขั้นดำเนินกำรและปฏิบัติตำมแผน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรใช้

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

เมษำยน 2562

น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ

ตลอดปีกำรศึกษำ
2562

น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ
และคณะครูทุกคน
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แหล่งเรียนรู้
2.2 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรุ้
และภูมิปัญญำ
- ส่งเสริมกำรใช้ ห้องสมุด ห้องพิเศษ
ห้องคอมพิวเตอร์
- ส่งเสริมกำรใช้ลำนกีฬำ
- ส่งเสริมกำรเรียนรู้กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง
- กำรเรียนรู้อำชีพจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น
- กำรจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
- กำรสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

5. งบประมาณ จำนวน 1,000 บำท

กิจกรรม
ค่ำจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้
แหล่งเรียนรู้ทุกกิจกรม (ถัวจ่ำย)

ค่ำตอบแทน

งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุ

รวมเงิน

อื่นๆ

รวมเงิน
1,000

แหล่ง
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
รำยหัว

1,000

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. มีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและ
ใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผุ้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำ รวมทั้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ

วิธีประเมิน
1. กำรสังเกต
2. สอบถำม
3. ตรวจเอกสำร
หลักฐำนเชิงประจักษ์

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
สังเกต
2. แบบสอบถำม
3. บันทึกกำรใช้
แหล่งเรียนรู้

ระหว่ำงสถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
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4. รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถำนศึกษำใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำในท้องถิ่นสำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
7.2 มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงสถำนศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงกำร (ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
(น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ)
(นำยวิทยำพนธ์ มณีรำช)
ครู โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

(ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
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โครงกำร

ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
(กริยำดี วิถีพอเพียง)
แผนงำน
บริหำรงำนวิชำกำร
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ปฐมวัย มฐ.10 ประถมศึกษำ มฐ. 1
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรใหม่  โครงกำรต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงพิชญ์สินี เจริญชัยบัว
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีกำรศึกษำ 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศให้ใช้มำตรฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำ ตั้งแต่วันที่
16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2554 มำตรฐำนที่ 14 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ
และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น ซึ่งโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น ได้นำมำกำหนดเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่
“กริยำดี วิถีพอเพียง”
ดังนั้น เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะของผู้เรียนตำมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และสอดคล้อง
กับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน มำตรฐำนที่ 14 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น จึงจัดทำโครงกำรนี้ขึ้นมำเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ บรรลุตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำย
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ (กริยำดี วิถีพอเพียง)
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสัมมำคำรวะต่อผู้ใหญ่ ครู พ่อแม่ และบุคคลทั่วไป โดยกำรไหว้
และกล่ำวทักทำย
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีมำรยำทในกำรเดิน กำรนั่ง กำรทำควำมเคำรพ
3. นักเรียนร้อยละ 80 น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรดำเนินชีวิต
4. นักเรียนร้อยละ 80 ใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ
5. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.2 เชิงคุณภำพ
1. ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ (กริยำดี วิถีพอเพียง)
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
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4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมกำรและกำรวำงแผนดำเนินงำน
1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
1.2 จัดทำโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รบั ผิดชอบ
โครงกำร
1.4 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงกำร
2 ขั้นดำเนินกำรและปฏิบัติตำมแผน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน
2.2 กำรจัดกิจกรรมกริยำมำรยำท
- กิจกรรมส่งเสริมกำรไหว้ เช่น น้องไหว้พี่
- กิจกรรมส่งเสริมมำรยำท เดิน นั่ง กำรทำ
ควำมเคำรพ
- กิจกรรมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
2.3 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีพอเพียง
- กำรจัดทำบัญชีรำยรับ รำยจ่ำย
- กิจกรรมออมทรัพย์
- กิจกรรมจิตอำสำ
- กิจกรรมรู้ค่ำทรัพยำกรณ์

5. งบประมาณ จำนวน 1,000 บำท

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

เมษำยน 2562

นำงพิชญ์สินี เจริญชัยบัว

ตลอดปีกำรศึกษำ
2562

นำงพิชญ์สินี เจริญชัยบัว
และคณะครูทุกคน

กิจกรรม
ค่ำจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถำนศึกษำทุกกิจกรม
(ถัวจ่ำย)
รวมเงิน

ค่ำตอบแทน

งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุ

อื่นๆ

รวมเงิน
1,000
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แหล่ง
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
รำยหัว

1,000

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสัมมำคำรวะต่อผู้ใหญ่ ครู พ่อแม่
และบุคคลทั่วไป โดยกำรไหว้
และกล่ำวทักทำย
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีมำรยำทในกำรเดิน กำรนั่ง กำรทำ
ควำมเคำรพ
3. นักเรียนร้อยละ 80 น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำร
ดำเนินชีวิต
4. นักเรียนร้อยละ 80 ใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ
5. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

วิธีประเมิน
1. กำรสังเกต
2. สอบถำม
3. ตรวจเอกสำร
หลักฐำนเชิงประจักษ์

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
สังเกต
2. แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจ
3. รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม
4. บัญชีออมทรัพย์
5. ภำพถ่ำย

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ (กริยำดี วิถีพอเพียง)
7.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร

(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงกำร

(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงกำร

85
(นำงพิชญ์สินี เจริญชัยบัว)
ครู โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น

(นำยวิทยำพนธ์ มณีรำช)
ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

(ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยพื้นฐำนในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรใหม่  โครงกำรต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำยสมบัติ แลบัว
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีกำรศึกษำ 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น มีภำรกิจในกำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้กับนักเรียนในระดับ
ปฐมวัยและระดับประถมศึกษำ โดยดำเนินกำรสนับสนุนและให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่
นักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวช้องทุกด้ำน เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตร กำรติดตำมและ
ประเมินผล กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรจัดสรรวัสดุอุปกรณ์และสื่อกำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ
เพื่อสนับสนุนกำรศึกษำและพัฒนำกำรศึกษำของนักเรียนตำมควำมต้องกำร รวมทั้งกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อ
เป็นค่ำใช้จ่ำยประจำของสถำนศึกษำและกำรจัดหำสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ
ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียน
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ดังนั้น ในปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น จึงจัดทำโครงกำรนี้ขึ้นเพื่อพัฒนำ
กำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล และเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยพื้นฐำนในกำรบริหำรสถำนศึกษำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
2. เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
3. เป้าหมาย
1.
2.
3.
สถำนศึกษำ
4.
5.
6.

สถำนศึกษำมีงบประมำณสนับสนุนเป็นค่ำปัจจัยพื้นฐำนในกำรบริหำรสถำนศึกษำ
กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
สถำนศึกษำมีอำคำรสถำนที่ สิ่งอำนวยควำมสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในกำรบริหำร
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ

4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมกำรและกำรวำงแผนดำเนินงำน
1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
1.2 จัดทำโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร
1.4 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงกำร

ระยะเวลำดำเนินกำร
เมษำยน 2562

ผู้รับผิดชอบ
นำยสมบัติ แลบัว
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2

ขั้นดำเนินกำรและปฏิบัติตำมแผน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำส่งเสริม
สนับสนุนปัจจัยพื้นฐำนในกำรบริหำรสถำนศึกษำ
2.2 กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำ
- ค่ำวัสดุกำรศึกษำ
- ค่ำวัสดุสำนักงำน
- ค่ำสำธำรณูปโภค
- ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์
- ค่ำวัสดุเชื้อเพลิง
- ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
- ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง
- ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมภำรกิจ / นโยบำย

ตลอดปีกำรศึกษำ
2562

นำยสมบัติ แลบัว
และคณะครูทุกคน

5. งบประมาณ จำนวน 32,900 บำท

กิจกรรม
ค่ำสนับสนุนปัจจัยพื้นฐำน
ที่จำเป็นในกำรบริหำร
สถำนศึกษำทุกกิจกรม (ถัวจ่ำย)
รวมเงิน

ค่ำตอบแทน

งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุ

อื่นๆ

แหล่ง
งบประมำณ
เงินอุดหนุน
รำยหัว

รวมเงิน
32,900

32,900

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. สถำนศึกษำมีงบประมำณสนับสนุนเป็นค่ำปัจจัยพื้นฐำนในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ
2. กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำเกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล
3. สถำนศึกษำมีอำคำรสถำนที่ สิ่งอำนวยควำมสะดวกและวัสดุ
อุปกรณ์ที่จำเป็นในกำรบริหำรสถำนศึกษำ
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

วิธีประเมิน
1. กำรสังเกต
2. สอบถำม
3. ตรวจเอกสำร
หลักฐำนเชิงประจักษ์

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
สังเกต
2. แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจ
3. รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม
4. ระบบกำรเงิน

5. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
6. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ
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บัญชี และพัสดุ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถำนศึกษำมีปัจจัยพื้นฐำนในกำรบริหำรสถำนศึกษำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
7.2 ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงกำร (ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
(นำยวิทยำพนธ์ มณีรำช)
ครู โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

(ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
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คำสั่งโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
ที่ 14 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2562
............................................................
เพื่อให้กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี กำรศึกษำ 2562 ของโรงเรียนดำเนินไปอย่ำงถูกต้อง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อกำรบริหำรงำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ สอดคล้องกับควำมต้องกำร
และสนองต่อนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด และให้เป็นไปตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร
ที่กำหนด ทำงโรงเรียนจึงของแต่งตั้งผู้มีนำมต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรกลั่นกรองและจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นำยสมบัติ แลบัว
นำงฉันทนี รัตนเมือง
นำงพิชญ์สินี เจริญชัยบัว
นำงสำวประทุมมำ ศรีบุตรตำ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น ประธำนกรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น(ครูผู้ทรงคุณค่ำฯ) กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
กรรมกำรและเลขำฯ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งได้ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียนให้ดำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อยแล้วเสร็จและแจ้งให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบและพร้อมใช้ดำเนินกำรให้เป็นไปตำม
แผนและจุดประสงค์ของสถำนศึกษำในปี กำรศึกษำ 2562 ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)
(นำยสมบัติ แลบัว)
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ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น

คำสั่งโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
ที่ 15 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งมอบหมำยงำนในหน้ำที่ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
............................................................
กำรบริหำรงำนจัดกำรสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลนั้น บุคลำกรทุกคนใน
สถำนศึกษำต้องมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน โดยกำรร่วมคิด ร่วมกันทำงำน และร่วมรับผิดชอบงำนที่ได้
มอบหมำย เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆของโรงเรียน ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและ มี
ประสิทธิผล กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย สำเร็จด้วยควำมถูกต้องรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน จึงแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรครูรับผิดชอบปฏิบัติงำน และกำกับ ติดตำมงำนของฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
1. นายสมบัติ แลบัว ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียน อำนวยกำร ดูแล ควบคุม กำกับ ติดตำม
ประเมินผลงำน กำรบริหำรงำนทั้ง 4 ฝ่ำยงำน
2. หัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่ายงานและกิจกรรมนักเรียน รับผิดชอบปฏิบัติงำนต่ำง ๆในฝ่ำยที่ได้รับ
มอบหมำย และดูแล กำกับ ติดตำม ประเมินผลงำน ในฝ่ำยงำน ดังต่อไปนี้
1. นำยสมบัติ
แลบัว
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนบริหำรงำนบุคคล
2. นำงสำวประทุมมำ ศรีบุตรตำ
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนบริหำรวิชำกำร
3. นำงสำวประทุมมำ ศรีบุตรตำ
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนบริหำรงบประมำณ
4. นำงฉันทนี
รัตนเมือง
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป
3. ครูประจาชั้น/ครูผู้สอนประจาวิชา มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสอน ดูแล ปกครองนักเรียน/ให้
คำปรึกษำประจำชั้นเรียนและ จัดทำเอกสำรธุรกำรประจำชั้น มีผู้รับผิดชอบดังนี้
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1. นำงฉันทนี
รัตนเมือง
ครูประจำชั้นอนุบำลปีที่ 2
2. นำงฉันทนี
รัตนเมือง
ครูประจำชั้นอนุบำลปีที่ 3
3. นำงสำววรำภรณ์ นันทะเพ็ชร
ครูประจำชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 2
4. นำงพิชญ์สินี
เจริญชัยบัว
ครูประจำชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 - 4
5. นำงสำวประทุมมำ ศรีบุตรตำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 - 6
4. ครูเวรประจาวัน มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน
1.ดูแลเวรประจำวันและรับ-ส่งนักเรียนเช้ำ-เย็น ตั้งแต่เวลำ 07.30 น.และหลัง 15.00 น.
2.ดูแลนักเรียนทำควำมสะอำดเขตบริกำร มีผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้
ครูเวรวันจันทร์
นำงฉันทนี
รัตนเมือง
ครูเวรวันอังคาร
นำงสำวประทุมมำ ศรีบุตรตำ
ครูเวรวันพุธ
นำงพิชญ์สินี
เจริญชัยบัว
ครูเวรวันพฤหัสบดี
นำยอนุชำ
มันตำพัน
ครูเวรวันศุกร์
นำงสำววรำภรณ์ นันทะเพ็ชร

5. งานการเงิน - พัสดุ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน กำรเงิน-พัสดุ ตำมขอบข่ำยบทบำทหน้ำที่ ภำรกิจงำน
ของกำรเงิน-พัสดุ มีผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้
งานพัสดุ
1 นำยสมบัติ
แลบัว
หัวหน้ำงำนพัสดุ
2. นำงฉันทนี
รัตนเมือง
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
3. นำยอนุชำ
มันตำพัน
ผูช้ ่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
งานการเงิน
1. นำยสมบัติ
แลบัว
หัวหน้ำงำนกำรเงิน
2. นำงสำวประทุมมำ ศรีบุตรตำ
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
3. นำยอนุชำ
มันตำพัน
ผูช้ ่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่แต่งตั้งมอบหมำยงำนในหน้ำที่ปฏิบัติงำน ของโรงเรียนให้ดำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อยแล้วเสร็จและแจ้งให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบและพร้อมใช้ดำเนินกำรให้เป็นไปตำม
แผนและจุดประสงค์ของสถำนศึกษำในปี กำรศึกษำ 2562 ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)
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(นำยสมบัติ แลบัว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ. 2559 - 2563)
1. นายวิทยาพนธ์ มณีราช
2. นายธานิน สาสังข์
3. นางยสมหมาย หนันอุทธา
4. นายจัด สิงห์สถิตย์
5. นางกัลยา หล่่าผล
6. นายบุญสิน บุญญะวัตร
7. นายฮับหุ่ง สิงห์สถิตย์
8. นางฉันทนี รัตนเมือง
9. นายสมบัติ แลบัว

ประธานกรรมการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนครู
กรรมการ
ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านนาหมูม่น กรรมการและเลขานุการ
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ประกาศโรงเรียนบ้านนาหมูม่น
เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
....................................
โดยที่มีกำรประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ วิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พ.ศ. 2553 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำร
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้ำหมำยและ
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ยุทธศำสตร์อย่ำงชัดเจนในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยและกำรศึกษำไทยในอนำคต รวมทั้งอัตลักษณ์และ
จุดเน้นของสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น จึงปรับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับปฐมวัยและ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้เหมำะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ กำร
ประเมินคุณภำพภำยในและเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง
บุคลำกรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ ประชำชนในชุมชน
โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น จึงประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัยและ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ เพื่อเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ประกำศ ณ วันที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ
(นำยสมบัติ แลบัว)
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนาหมูม่น
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
............................
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้าหนัก (คะแนน)
ตัวบ่งชี้

รวม (100)
รวม (20)

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
1.1 มีน้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

1

1.2 มีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย

1.5

1.3 มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพของตน

1.5

1.4หลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

1

5 คะแนน

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
2.1 ร่ำเริงแจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

1

2.2 มีควำมมั่นใจและกล้ำแสดงออก

1

2.3 ควบคุมอำรมณ์ตนเองได้เหมำะสมกับวัย

1

2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหวและรักธรรมชำติ

2

5 คะแนน

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอำจำรย์

2

3.2 มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน

1

3.3 เล่นและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้

1

3.4 ประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำที่ตนนับถือ

1

5 คะแนน

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถำมอย่ำงตั้งใจและรักกำรเรียนรู้

1

4.2 มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้

1

4.3 มีทักษะทำงภำษำที่เหมำะสมกับวัย

1

4.4 มีกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์

1

4.5 มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์

1

5 คะแนน
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้าหนัก (คะแนน)
ตัวบ่งชี้

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

รวม
รวม (65)

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
5.1 ครู.เข้ำใจปรัชญำ หลักกำร และธรรมชำติของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย และสำมำรถ

2

นำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์
5.2 ครูจัดทำแผนจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและสำมำรถ

2

จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย สอดคล้องกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
5.3 ครูบริหำรจัดกำรที่สร้ำงวินัยเชิงบวก

2

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม สอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็ก

2

5.5 ครูใช้เครื่องมือกำรวัดและประเมินพัฒนำกำรของเด็กอย่ำงหลำกหลำย และสรุป

2

2๐ คะแนน

รำยงำนผลพัฒนำกำรของเด็กแก่ผู้ปกครอง
5.6 ครูวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในกำรปรับกำรจัด

2

ประสบกำรณ์
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ

2

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง

2

5.9 ครูมีวุฒิและควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย

2

5.1๐ ครูจัดทำสำรนิทัศน์และนำมำไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเด็ก
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
6.1 ผู้บริหำรเข้ำใจปรัชญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

3

6.2 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้นำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย

3

6.3 ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลกำรประเมินผลหรือกำรวิจัย

3

เป็นฐำนคิดทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร

2๐ คะแนน
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6.4 ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำคุณภำพ

3

สถำนศึกษำ
6.5 ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ

3

6.6 ผู้บริหำรให้คำแนะนำ คำปรึกษำ ทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

3

เต็มศักยภำพและเต็มเวลำ
6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

2

น้าหนัก (คะแนน)
ตัวบ่งชี้

รวม

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
7.1 มีหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำและนำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี

5

ประสิทธิภำพ
7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำยตระหนักและเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

5

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

5

7.4 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและแสวงหำควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น

5

7.5 จัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพื่อพัฒนำกำรเด็กอย่ำงรอบด้ำน

5

2๐ คะแนน

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
8.1 กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ

1

8.2 จัดทำและดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

1

5 คะแนน

ที่มุ่งพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
8.3 จัดระบบข้อมูลสำระสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร

1

8.4 ติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินงำนคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน

0.5

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
8.5 นำผลกำรประเมินผลคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพ

0.5

กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
8.6 จัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน

1
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รวม (15)

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กและบุคลำกรในสถำนศึกษำ

2.5

9.2 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับครอบครัว

2.5

5 คะแนน

ชุมชน และองค์กำรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์
และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
10.1 จัดโครงกำร กิจกรรมพัฒนำเด็กให้บรรลุเป้ำหมำย ปรัชญำ วิสัยทัศ และจุดเน้นของ

2.5

5 คะแนน

กำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ
10.2 ผลกำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย

2.5

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
11.1 จัดโครงกำร กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตำมนโยบำยจัดกำรศึกษำปฐมวัย

2.5

11.2 ผลกำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย

2.5

5 คะแนน

100
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนาหมูม่น
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้าหนัก (คะแนน)
ตัวบ่งชี้

รวม (100)
รวม (30)

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกกำลังกำยสม่ำเสมอ

0.5

1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน

0.5

1.3 ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อ

1

5 คะแนน

ควำมรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ
1.4 เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม

1

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

1

1.6 สร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/นำฏศิลป์/กีฬำ/นันทนำกำร

1

ตำมจินตนำกำร
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร

2

2.2 เอื้ออำทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

1

2.3 ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง

1

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม

1

5 คะแนน

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และ
สื่อต่ำงๆรอบตัว

2

3.2 มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถำมเพื่อค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติม

1

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน

1

3.4 ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และนำเสนอผลงำน

1

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์

5 คะแนน
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ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
4.1 สรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู และสื่อสำรโดยกำรพูด หรือเขียนตำม

2

5 คะแนน

ควำมคิดของตนเอง
4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ไขปัญหำด้วยภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

1

น้าหนัก (คะแนน)
ตัวบ่งชี้

4.3 กำหนดเป้ำหมำย คำดกำรณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ

1

4.4 มีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภูใจ

1

รวม

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระเป็นไปตำมเกณฑ์

1

5.2 ผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์

1

5.3 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์

2

5.4 ผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์

1

5 คะแนน

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วำงแผนกำรทำงำนและดำเนินกำรจนสำเร็จ

2

6.2 ทำงำนอย่ำงมีควำมสุข มุ่งมั่นพัฒนำงำน และภูมิใจในผลงำนของตนเอง

1

6.3 ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้

1

6.4 มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริตและหำควำมเกี่ยวกับอำชีพที่ตนเองสนใจ

1

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

รวม (50)

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีกำรกำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร

1

สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัด

1

กำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ

5 คะแนน

2

102
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรนำบริบทและภูมิปัญญำของท้องถิ่น

1

10 คะแนน

มำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้
7.5 ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่

1

หลำกหลำย
7.6 ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียนและ

1

คุณภำพชีวิตด้วยควำมเสมอภำค
7.7 ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่คนรับผิดชอบและ

1

ใช้ผลในกำรปรับกำรสอน

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้าหนัก (คะแนน)
ตัวบ่งชี้

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและเป็นสมำชิกที่ดีของสถำนศึกษำ

1

7.9 ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ เต็มควำมสำมำรถ

1

รวม

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน

1

8.2 ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลกำรประเมินหรือ

2

ผลกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร
8.3 ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้ใน

2

10 คะแนน

แผนปฏิบัติกำร
8.4 ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมรับกำรกระจำยอำนำจ

2

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ

1

8.6 ผู้บริหำรให้คำแนะนำ คำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำ

2

เต็มศักยภำพและเต็มเวลำ
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระเบียบกำหนด
9.2 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำกำกับติดตำม ดูแล และขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของ

2

5 คะแนน

103
สถำนศึกษำให้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ

1
2

มาตรฐานที่ 1๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
1๐.1 หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

2

1๐.2 จัดรำยวิชำเพิ่มเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำมถนัดควำมสำมำรถ
2

และควำมสนใจ

10 คะแนน

1๐.3 จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำรควำมสำมำรถ
ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน
1๐.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง

1
1

1๐.5 นิเทศภำยใน กำกับ ติดตำมตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุง
2

อย่ำงสม่ำเสมอ
1๐.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

2

น้าหนัก (คะแนน)
ตัวบ่งชี้

รวม

4

10 คะแนน

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกพอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี สภำพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้
สำหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของผูเ้ รียน

3

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

3

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
12.1 กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

1

12.2 จัดทำและดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำ

1

คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

5 คะแนน

104
12.3 จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำ

1

คุณภำพสถำนศึกษำ
12.4 ติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ

๐.5

สถำนศึกษำ
12.5 นำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพ

๐.5

กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
12.6 จัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน

1

รวม (10)

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษาที่มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ประโยชน์
จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้

5

10 คะแนน

ของผู้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
13.2 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำระหว่ำงสถำนศึกษำ
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

5

น้าหนัก (คะแนน)
ตัวบ่งชี้

รวม
รวม (5)

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา
และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
*14.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำอัตลักษณ์ผู้เรียน

2.5

*14.2 ผลกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำอัตลักษณ์ผู้เรียน

2.5

5 คะแนน

รวม (5)

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตาม ปฏิญญาชะอา เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 คะแนนรวมเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(O-NET & NT)สูงขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 6

1

5 คะแนน
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15.2 นักเรียน ป. 1-3 อ่ำนออกเขียนได้ 100% ชั้น ป.4 – ม.3 อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง

1

ภำยในปีกำรศึกษำ 2558 โดยมีกำรประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
15.3 นักเรียนชั้น ม.1-3 ร้อยละ 85 มีทักษะพื้นฐำนทำงวิชำชีพ

1

15.4 นักเรียน ร้อยละ 80 มีควำมสำมำรถสื่อสำรด้ำนภำษำอังกฤษ ตำมระดับช่วงวัย

1

15.5 นักเรียนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 85 มีคุณลักษณะเป็นเด็ก เลย 3 ตำมค่ำนิยมหลัก 12

1

ประกำร

การให้ความเห็นชอบเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562
ของโรงเรียนบ้านนาหมูม่น
................................................................................................
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ที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น
ครั้งที่ ..............เมื่อวันที่...............เดือน...........................พ.ศ...................ได้พิจำรณำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ของโรงเรียนบ้ำนนำหมูม่นแล้ว เห็นชอบให้ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ได้

(ลงชื่อ) ........................................................
(นายวิทยาพนธ์ มณีราช)
ประธำนคณะกรรมกำรกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนบ้ำนนำหมูม่น

