แผนปฏิบัติการ
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ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนบานหนองบัว
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๑

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
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การใหความเห็นชอบเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563
ของโรงเรียนบานหนองบัว
................................................................................................
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานหนองบัว
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563
ไดพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบานหนองบัว
(1) เห็นชอบในการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ งบคาจัดการเรียนการสอน
(เงินอุดหนุนรายหัว) ดังนี้
งบคาสาธารณูปโภค
จํานวน 303,150.00 บาท คิดเปนรอยละ 30.34
งานการบริหารงานวิชาการ
จํานวน 546,935.74 บาท คิดเปนรอยละ 54.74
งานการบริหารงานทั่วไป
จํานวน 69,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 6.91
งบลงทุน
จํานวน 80,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 8.01
งบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 8999085.07 บาท คิดเปนรอยละ 100
(2) เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 ได

(ลงชื่อ) ................................................
(นายสุริยัน ตรงกะพงศ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบานหนองบัว
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คํานํา
ตามประกาศสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่อง การกระจายอํ านาจการ
บริหารและจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขต
พื้น ที่ การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน ในสังกัดสํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2550 ไดกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิ บัติการประจําปการศึกษา 2563 เปนภารกิจของ
โรงเรียนบานหนองบัว ในดานการวางแผนการบริหารการศึกษา โดยใหใชเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในภาคการปฏิ บัติจริง ซึ่งอยูในกรอบทิ ศทางของแผนพัฒ นาการจัดการศึกษา 4 ป ของ
โรงเรียนบานหนองบัว รวมทั้งยังเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพใหเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจที่กําหนดเกี่ยวกับการใชจายงบประมาณ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบกับ
ความในขอ 16 (ช) ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยระบบ หลักเกณฑ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 ไดกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 เพื่อใชเปนคูมือในการดําเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในเชนกัน โรงเรียนบานหนองบัว จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา
2563 โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอขอบคุณคณะผูจัดทําผูที่เกี่ยวของทุกฝายเปนอยางสูงไว ณ วันนี้

คณะผูจัดทํา
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สารบัญ
หนา
บทที่ 1 ภาพรวมของสถานศึกษา
1. ประวัติ ที่ตั้ง/สภาพพื้นที่เขตบริการและการกําหนดยุทธศาสตรตามนโยบาย
2. ปรัชญา /สุภาษิต คําขวัญและสีประจําโรงเรียน
3. โครงสรางการบริหารจัดการศึกษา
4. ผลการดําเนินงานและสภาพปญหาความตองการจําเปน
5. คุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2555 และเปาหมายความสําเร็จ
6. คุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และเปาหมาย ความสําเร็จ
7. ขอมูลจํานวนนักเรียน หองเรียน ประจําปการศึกษา 2563
8. ขอมูลจํานวนบุคลากร
บทที่ 2 ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา
1. วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก
2. กลยุทธ และเปาหมายที่สอดคลองกับกลยุทธ
บทที่ 3 แผนงาน โครงการและกิจกรรม
1. แผนงานการบริหารงานบุคคล
2. แผนงานบริหารงบประมาณ
3. แผนงานการบริหารงานวิชาการ
4. แผนงานการบริหารงานทั่วไป
ภาคผนวก
คําสั่งคณะทํางาน
มาตรฐานการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

1
2
3
5
6
11
14
17
18
18
19
22
30
37
67
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บทที่ 1
ภาพรวมของสถานศึกษา
1. ประวัติ ที่ตั้ง / สภาพพื้นที่เขตบริการและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาตามนโยบาย
โรงเรียนบานหนองบัว เลขที่ 553 หมูที่ 14 ซอยเกาจาน ตําบลหมากแขง
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย 41000 โทรศัพท 042 - 244735
Intranet http://192.168.212.1/LMS email nongbua2009@windowslive.com
จัดตั้งและเปดทําการสอนเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2481 นับรวมถึงปการศึกษา 2563
เปนเวลา 82 ป
ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
จรดกับตลาดหนองบัว
ทิศใต
จรดกับชุมชน
ทิศตะวันออก จรดกับชุมชน
ทิศตะวันตก จรดกับ สถานีรถไฟ
ในพื้นที่เขตบริการประกอบดวย ชุมชนเกาจาน ชุมชนศรีพินิจ ชุมชนสรางแกว
ชุมชนหนองขอนกวาง ชุมชนหนองบัว ชุมชนโนนยาง ชุมชนศรีเจริญ ชุมชนรถไฟ ชุมชนทองใหญ
ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริหารมีสภาพปจจุบันปญหาและความตองการดานตาง ๆ ดังนี้
โรงเรียนในเขตของชุมชน ชุมชนสวนใหญมีอาชีพ คาขาย มีรายไดเฉลี่ย คอนขางดี จึงเอื้อตอการสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แตเนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่นอย ทําใหมีอาคารสถานที่
และบริเวณสิ่งแวดลอมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ นอยอยูในเขตบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
อุดรธานี มีพื้นที่ 7 ไร 2 งาน
ปจจุบันโรงเรียนบานหนองบัว เปนโรงเรียนขนาดกลาง เปดทําการสอน 3 ระดับ คือ ระดับ
กอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในรอบ 4 ป ปการศึกษาที่ผานมา
มีนักเรียนเฉลี่ยปการศึกษาละ 300 คน และคาดการณใน 4 ปการศึกษาขางหนาจะมีนักเรียนเฉลี่ย
ปการศึกษาละ 290 คน
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนได
กํ าหนดให จั ด ตั้ งเป น โรงเรี ย นบ า นหนองบัว ซึ่ งมีค วามมุงหมายใหมี การพั ฒ นานั กเรีย นให มีคุ ณ ลักษณะ
เกี่ยวกับ
1. สรางโอกาสทางการศึกษา
2. การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
3. การเพิ่มมาตรฐานการศึกษาและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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2. ปรัชญา/สุภาษิต คําขวัญและสีประจําโรงเรียน
ปรัชญา/สุภาษิต
นตฺถิ ปญญา สมาอาภา
หมายถึง แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี
คําขวัญ
เรียนเกง เครงวินัย ใฝคุณธรรม
สีประจําโรงเรียน
สีเหลือง หมายถึง สีที่แสดงถึงความมั่งคั่ง มั่งมี อบอุนเปนมิตร สรางสรรค หรือกระปรี้กระเปรา
นักคิดคน ประดิษฐสิ่งใหม ๆ อิสระ ความเมตตา การมองโลกในแงดี
สีแดง หมายถึง เปนสีที่แสดงถึงความรอนแรง อันตราย เรื่องเรงดวน ฉุกเฉิน ความทรงจํา
ความกลาหาญ ความเปนเจาของความทะเยอทะยาน ความตื่นเตน ความรัก โรแมนติ
ตนไมประจําโรงเรียน
ตนมะขาม มะขามเปนไมยืนตนขนาดกลางจนถึงขนาดใหญแตกกิ่งกานสาขามากไมมีหนาม
เปลือกตนขรุขระและหนา สีน้ําตาลออน
ใบ เปนใบประกอบใบเล็ก ออกตามกิ่งกานใบเปนคู ใบยอยเปนรูปขอบขนาน ปลายใบและโคน
ใบมน ประกอบดวยใบยอย 10 – 15 คู แตละใบยอยมีขนาดเล็ก กวาง 2-5 มม. ยาว 1-2 ซม. ออก
รวมกันเปนชอยาว 2-16 ซม.
ดอก ออกตามปลายกิ่ง ดอกมีขนาดเล็ก กลีบดอกสีเหลืองและมีจุดประสีแดง/มวงแดงอยู
กลางดอก
ผล เปนฝกยาวรูปรางยาวหรือโคง ยาว 3 -20 ซม. ฝกออนมีเปลือกสีเขียวอมเทา
สีน้ําตาลเกรียม เนื้อในติดกับเปลือก เมื่อแกฝกเปลี่ยนเปนเปลือกแข็งกรอบหักงาย สีน้ําตาล เนื้อใน
กลายเปนสีน้ําตาลหุมเมล็ด เนื้อมีรสเปรี้ยว หรือหวาน ซึ่งฝกหนึ่ง ๆ จะมีหุมเมล็ด 3-12 เมล็ด เมล็ดแก
จะแบนเปนมัน และมีสีน้ําตาล แสดงถึงความเปนหมูคณะ หากทําอะไรแลวลวนแตมีคนเกรงขาม
ใหเกียรติ เคารพ และรักสามัคคี
ดอกไมประจําโรงเรียน
ดอกบัว ดอกบัวเปนดอกไมที่ใชในพิธีมงคล คงเปนเพราะธรรมชาติกําเนิดดอกบัว ไดแสดงให
เห็นถึงปรัชญาการดําเนินชีวิตอยางลึกซึ้ง กลาวคือ แมจะเกิดในโคลนตม แตเมื่อโผลพนน้ําขึ้นมารับแสง
สวางแลว กลีบดอกกลับสะอาดบริสุทธิ์ ไมมีสิ่งใดแปดเปอน นับเปนดอกไมที่คนไทยคุนเคยเปนอยางมาก
เพราะใชในการบูชาพระอยูเปนประจํา แมแตการแสดงความเคารพดวยการประนมมือก็เห็นวาคลายดอกบัว
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โครงสรางการบริหารจัดการศึกษา
แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบานหนองบัว
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการบริหารโรงเรียน

นายปรีชา วิเศษชัย

กรรมการกลุมโรงเรียน

ผูอํานวยการโรงเรียน
การบริหารงานบุคคล

การบริหารงบประมาณ

การบริหารวิชาการ

การบริหารทั่วไป

1. การวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง
2. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
3. การเสริมสรางประสิทธิภาพ
4. วินัยและการรักษาวินัย
5. การออกจากราชการ

1. การจัดทําแผนเสนอขอ
งบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ
3. การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการใช
เงินและผลการดําเนินงาน
4. การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา
5. การบริหารการเงิน
6. การบริหารบัญชี
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย

1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู
3.การวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน
4.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
5.การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
6.การพัฒนาแหลงเรียนรู
7.การนิเทศการศึกษา
8.การแนะแนวการศึกษา
9.การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
10.การสงเสริมความรูดาน
วิชาการแกชุมชน
11.การประสานความรวมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น

1. การดําเนินงานธุรการ
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.งานพัฒนาระบบเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศ
4.การประสานงานและพัฒนา
เครือขายการศึกษา
5.การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคการ
7.การสงเสริม สนับสนุนดาน
วิชาการ งบประมาณบุคลากร
และบริหารทั่วไป
8.การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม
9.การจัดทําสํามะโนผูเรียน
10. การรับนักเรียน
11.การสงเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย
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โครงสรางการบริหารจัดการศึกษา(ตอ)
การบริหารงานบุคคล

การบริหารงบประมาณ

การบริหารวิชาการ

การบริหารทั่วไป

12. การสงเสริมและสนับสนุน
วิชาการแกบุคคลในครอบครัว
องคกร หนวยงาน และสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษา

12.การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
13.งานสงเสริมงานกิจการ
นักเรียน
14.การประชาสัมพันธงาน
การศึกษา
15.งานสงเสริมสนับสนุนและ
ประสานงานการศึกษาของบุคคล
ชุมชน องคกร หนวยงานและ
สถาบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษา
16.งานประสานราชการกับเขต
พื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น
17.การจัดระบบการควบคุมใน
หนวยงาน
18.งานบริการสาธารณะ
19.งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น ๆ
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4. ผลการดําเนินการ สภาพปญหาและความตองการ
4.1 ผลการดําเนินการที่ผานมา
4.1.1 ผลงาน รางวัลที่ชนะการแขงขันประกวดและไดรับการยกยองของโรงเรียน ผูบริหาร
โรงเรียนคณะครูและนักเรียนในระดับตางๆที่สําคัญดังนี้
- โรงเรียนแกนนําวิถีพุทธ
- โรงเรียนแกนนําการสอนเด็กพิเศษเรียนรวม
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 6
- โรงเรียนบานหนองบัว ไดรับรางวัลเหรียญทอง ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 6-8
ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีษะเกษ
- กิจกรรมการการแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม. 1 – 3
- กิจกรรมการแขงขันนักขาวรุนเยาวประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ชั้น ป.1–6
- กิจกรรมการการแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้น ม. 1 – 3
- กิจกรรมการวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้น ม. 1 – 3
4.1.2 ผลการทดสอบระดับชาติ O-net , NT
ตามเอกสารแนบทายภาคผนวก
1. ขอสอบกลาง ชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1,2
2. NT
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
3. O-net
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
4.1.3 ผลการประเมินและขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ.
โรงเรียนไดรบั การประเมินภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 13 -15 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ผลการประเมินปรากฏวา โรงเรียนไดรับการประเมินอยูในระดับ พอใช
ระดับปฐมวัย
1) ดานผูเรียน มาตรฐานที่ไดรับการประเมินอยูในระดับ ดีมาก
2) ดานครู ไดรับการประเมินอยูในระดับ ดี
3) ดานผูบริหาร ไดรับการประเมินอยูในระดับ ดี
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ดานผูเรียน ไดรับการประเมินอยูในระดับ ดี
2) ดานครู ไดรับการประเมินอยูในระดับ ดี
3) ดานผูบริหาร ไดรับการประเมินอยูในระดับ ดี
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ตอนที่ ๓ วิเคราะหสถานศึกษาจากผลการประเมิน (SWOT) (ระดับปฐมวัย)
ปจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเดน
จุดควรพัฒนา
มาตรฐานดานผลการจัดการศึกษา
มาตรฐานดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ กษารว มกัน วางแผนพั ฒ นาคุณ ภาพ
สถานศึก ษาจั ดให มีร ะบบประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ ปรั ช ญาวิ สั ย ทั ศ น แ ละ ภายใน กําหนดมาตรฐานการศึกษาจัดทําแผนพัฒนา
พันธกิจ การดําเนินงานของสถานศึกษาโดยกําหนดให การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป มีระบบ
คุณธรรม จริยธรรมและ ความมีระเบียบวินัยของเด็ก ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษามีการ
นั ก เรี ย นเป น จุ ด เน น จุ ด เด น ที่ จ ะพั ฒ นาให เ ป น ประเมิน คุณ ภาพภายในตามมาตรฐาน และจัด ทํ า
เอกลั กษณ ของสถานศึกษา และกําหนดให โครงการ รายงานการประเมิ น ตนเอง การดํ าเนิ น งานมี ก าร
จัดการเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบเครือขาย กํ า กั บ ติ ด ตามและนิ เทศ แต ไม ได นํ าผลมาพั ฒ นา
e-Learning เป น โครงการพิ เศษที่ ส ถานศึ ก ษานํ ามา อยางตอเนื่อง
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหเด็กนักเรียน
ได เรี ย นรูในรู ป แบบที่ ห ลากหลายมี ค วามสุขกั บ การ
เรีย นรู และอยากเรี ย นรู อย า งต อ เนื่ อง สงผลให เด็ ก
นั ก เรีย นมี พั ฒ นาการด า นร างกาย ด านอารมณ และ
จิต ใจ ด า นสั งคมและสติ ป ญ ญาสมวั ย มีค วามรูที่ จ ะ
เรียนตอในขั้นตอไป
มาตรฐานดานการบริหารจัดการศึกษา
ผูบริหารมีภาวะผูนํา บริหารจัดการมีสวนรวม
จัดสภาพแวดล อมภายนอกและในอาคาร ให เอื้อต อ
การเรียนรู ปลอดภั ย และถู กสุ ขลั กษณะ จัดใหมีครู
หรือพี่เลี้ยงดูเด็กเพียงพอ และมีคุณภาพ
มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
ครูมีความรูความสามารถในการสงเสริมการ
เรียนรู เพื่อพัฒ นาการดานรางกาย ดานอารมณ และ
จิ ต ใจ ด า นสั ง คมและสติ ป ญ ญา มี ค วามสั ม พั น ธ
ทางบวกกั บ เด็ กและครอบครัว ส งเสริมการเรียนรู ที่
ตอบสนองต อ ธรรมชาติ แ ละพั ฒ นาการของเด็ ก ให
พรอมที่จะเรียนในขั้นตอไป
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วิเคราะหสถานศึกษาจากผลการประเมิน (SWOT) (ระดับปฐมวัย) (ตอ)
ปจจัยภายนอกสถานศึกษา
โอกาส
อุปสรรค
ชุ ม ชนเห็ น ความสํ า คั ญ ของการศึ กษา
สภาพชุมชนเปนชุมชนชานเมือง มีประชากรอยูกัน
และให ความร วมมื อกับ โรงเรีย นในการพัฒ นา อยางหนาแนน มีลักษณะเปนชุมชนแออัด ประชากรสวน
คุณภาพการศึกษา สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ใหญ มี อ าชี พ รั บ จ า งทั่ ว ไป มี ร ายได เ ฉลี่ ย โดยประมาณ
รั ก ษาขนบธรรมเนี ย มประเพณี อั น ดี ง าม มี 30,000 บาท/ครอบครัว/ป มีโรงเรียนยอดนิยมของจังหวัด
ประชากรในวัยเรียน ประมาณ 3,000 คน
ตั้งอยูใกลห ลายโรงเรีย น สงผลใหผูป กครองสว นหนึ่งนํ า
บุตรหลานไปเรียนที่อื่น

ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
เด็ ก ควรได รับ การส งเสริ ม ให เกิด การเรีย นรูด ว ยตนเองอยางต อเนื่อ ง ฝก ให มีส มาธิในการเรีย นรู
ความสามารถจําสิ่งตาง ๆ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรูและที่สามารถแกปญหา
ตาง ๆ ไดเหมาะสมกับวัย
มาตรฐานดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยจัดใหมีการกํากับ ติดตามและนิเทศการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบที่ชัดเจน มีการนําผลการดําเนินงานมาใชในการพัฒนาอยางตอเนื่อง
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม
-ไมมี
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ตอนที่ 3 วิเคราะหสถานศึกษาจากผลการประเมิน(SWOT)(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ปจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเดน
มาตรฐานดานผลการจัดการศึกษา
สถานศึกษารวมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
สอดคลองกับปรัชญาวิสัยทัศนและ พันธกิจ การดําเนินงานของ
สถานศึ ก ษาโดยกํ า หนดให คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ ความมี
ระเบียบวินัยของเด็กนักเรียนเปนจุดเนน จุดเดนที่จะพัฒนาให
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา และกําหนดใหโครงการจัดการ
เรียนการสอนในระบบการเรียนแบบเครือขาย e-Learning เปน
โครงการพิเศษที่สถานศึกษานํามาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนเพื่ อ ให เด็ ก นั ก เรี ย นได เรี ย นรู ในรู ป แบบที่ ห ลากหลายมี
ความสุขกับการเรียนรู และอยากเรียนรูอยางตอเนื่อง สงผลให
ผู เ รี ย นมี ค วามสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและคานิย มที่ พึงประสงคใฝ รูใฝเรียน คิ ดเป นทํ าเป น
และอยากเรียนรูอยางตอเนื่อง
มาตรฐานดานการบริหารจัดการศึกษา
ผูบริหารมีภาวะผูนํา บริหารจัดการมีสวนรวม
จัดโครงสรางองคกรการบริหารจัดการ แบงออกเปน
4 กลุมงาน กําหนดขอบขายภารกิจและบุ คลากรรับผิดชอบที่
ชัดเจนมรสภาพแวดลอมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะตามมาตนฐาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมเอื้อตอการมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิต
ของผูเรียนมีความปลอดภัยและมีความสวยงาม เปนที่นารื่นรมย
แกผูที่อยูในสถานศึกษาและผูเขามาพบเห็นรวมทั้งมีบรรยากาศ
ที่สงเสริมจัดการเรียนรูการทํากิจกรรม ตามสภาพและบริบทของ
แตละสถานศึกษา
มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่
เนน ผูเรียนเป นสําคัญ มีการกําหนดเป าหมายที่ ตองการให เกิ ด
ขึ้ น กั บ ผู เรีย น ออกแบบการเรีย นรู ที่ต อบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลจัดบรรยายใหเอื้อตอการเรียนรู มีการประเมินผล
ดวยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง

จุดควรพัฒนา
มาตรฐานดานผลการจัดการศึกษา
ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET
กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ก า ร ง า น อ า ชี พ แ ล ะ เท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
ภาษาตางประเทศต่ํากวาระดับดี
มาตรฐานดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามหลดักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในไม
เปนระบบ ขาดการนําผลมาพัฒนาอยางตอเนื่อง
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วิเคราะหสถานศึกษาจากผลการประเมิน (SWOT) (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (ตอ)
ปจจัยภายนอกสถานศึกษา
โอกาส
อุปสรรค
ชุ ม ชนเห็ น ความสํ า คั ญ ของการศึ กษา
สภาพชุมชนเปนชุมชนชานเมือง มีประชากรอยูกัน
และให ความร วมมื อกับ โรงเรีย นในการพัฒ นา อยางหนาแนน มีลักษณะเปนชุมชนแออัด ประชากรสวน
คุณภาพการศึกษา สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ใหญ มี อ าชี พ รั บ จ า งทั่ ว ไป มี ร ายได เ ฉลี่ ย โดยประมาณ
รั ก ษาขนบธรรมเนี ย มประเพณี อั น ดี ง าม มี 30,000 บาท/ครอบครัว/ป มีโรงเรียนยอดนิยมของจังหวัด
ประชากรในวัยเรียน ประมาณ 3,000 คน
ตั้งอยูใกลห ลายโรงเรีย น สงผลใหผูป กครองสว นหนึ่งนํ า
บุตรหลานไปเรียนที่อื่น

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
มาตรฐานดานผลการจัดการศึกษา
ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยนําผลการ
ทดสอบระดับชาติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน ผลการนิเทศการสอน มาวิเคราะหหาจุดพัฒนาเพื่อ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
มาตรฐานดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรวางแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
ภายในอยางเปนระบบ มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
และนําผลมาพัฒนาอยางตอเนื่อง
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม
-ไมมี
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ผลสําเร็จที่เปนจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถใน
1. งานนิเทศภายในโรงเรียนยังไมตอเนื่อง
การบริหารจัดการ
2. ครูยังขาดทักษะ ความชํานาญในการเขียนแผนการ
2. มีจํานวนครูตามเกณฑ สอนตรงตามวิชาเอก และ จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ความถนัด
แบบบูรณาการ และเนนทักษะกระบวนการ
3. มีสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่หลากหลาย
3. ครูยังไมทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาเทาที่ควร
เหมาะสม และทันสมัย
4. ผูเรียนไมยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบวินัย
4. ผูเรียนมีสุขภาพแข็งแรง สุขนิสัยดี รักการ ออก เทาที่ควร
กําลังกาย
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางกลุมสาระยัง
5. ผูเรียนมีความชื่นชม และรวมกิจกรรมดานศิลปะ ไมเปนที่นาพอใจ
ดนตรี และกีฬา
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติคอนขางต่ํา
6. มีหองสมุดที่ทันสมัย และหอง ICT ที่มีอุปกรณ
7. ผูเรียนยังไมมีความคิดริเริ่ม และไมมีจินตนาการ
ที่ทันสมัยพรอมเหมาะสําหรับการสืบคนขอมูล
เปนของตนเอง
7. ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และใชแหลงเรียนรู 8. ผูเรียนไมรักษาสิ่งแวดลอมและความสะอาดใน
ทองถิ่น
หองเรียนและโรงเรียน
8. มีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ 9. ครูไมประเมินและรายงานผลการใชสื่อ เพื่อพัฒนา
เหมาะสม
เทาที่ควร
4.2 สภาพปญหาความตองการจําเปน
เปนสภาพปญหาจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดวยเทคนิค SWOT
เพื่อนําไปสูการกําหนดความตองการจําเปนในการแกปญหา และพัฒนาภารกิจหลักและภารกิจรองและการ
งานตามนโยบายที่เกี่ยงของระดับตางๆ สรุปไดดังนี้ ประเด็นสําคัญ
จุดแข็ง
1. มีครูที่ทําหนาที่การสอนครบชั้น
2. มีหองพิเศษเพียงพอ
3. มีสื่อการสอนครบ
4. ชุมชนใหการสนับสนุนดานการศึกษา
5. มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการสําคัญ อยางเปนระบบโดยใชขอมูล
จุดออน
1. การจัดครูเขาสอนไมตรงตามวิชาเอก
2. สื่อการสอนไมเพียงพอ
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โอกาส
1. ชุมชนใหการสนับสนุน
2. ครูไดรับการพัฒนา
อุปสรรค
1. มีกิจกรรมแตมีการเปลี่ยนแปลงนอย
5. คุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และเปาหมายความสําเร็จ
รายการ
พัฒนาการทางดานรางกาย
5.1 รางกายเจริญเติบโต ตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
5.2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและ
ประสานสัมพันธกัน
พัฒนาการทางดาน อารมณ จิตใจ
5.3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
5.4 มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม
5.5 ชื่นชมและแสดงออก ทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออก
กําลังกาย
พัฒนาการทางดานสังคม
5.6 ชวยเหลือตนเองใหเหมาะสมกับวัย
5.7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและความเปนไทย
5.8 อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมและ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
พัฒนาการทางดานสติปญญา
5.9 ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
5.10 มี ความสามารถ ในการคิดแกปญหาไดเหมาะสม
5.11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
5.12 มี เจตคติที่ดีตอการเรียนรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู

เปาหมายรอยละ
100
99

100
100
100

100
99
99

100
95
98
95
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6. คุณลักษณะที่พึงประสงคสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเปาหมาย
ความสําเร็จ
รายการ

เปาหมายรอยละ
100
99
92
90
98
95
100
99

6.1 รักชาติ ศาสตร กษัตริย
6.2 ซื่อสัตยสุจริต
6.3 มีวินัย
6.4 ใฝเรียนรู
6.5 อยูอยางพอเพียง
6.6 มุงมั่นในการทํางาน
6.7 รักความเปนไทย
6.8 มีจิตสาธารณะ

สรุปผล การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ ดี

สรุปผล การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ระดับคุณภาพ ดี
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การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีการพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของ ตนเองได
1.2 มีการพัฒนาดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงงอออก
ทางอารมณได
1.3 มีการพัฒนาการดานสังคม ชวยแหลือตนเอง และเปนสมาชิก
ที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรูได
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับ
บริบทขอองทองถิ่น

2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ดี
Ĳﬂŉﬂ 75ǿǿมีการพัฒนาดานรางกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได ตามมาตรฐานเกณฑที่กําหนด
Ĳﬂŉﬂ 75ǿมีการพัฒนาดานอารมณ
จิตใจ ควบคุมและแสดงงอออกทางอารมณได
Ĳﬂŉﬂ 75ǿมีการพัฒนาการดานสังคม
ชวยแหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
Ĳﬂŉﬂ 75ǿมีพัฒนาการดานสติปญญา
สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
ความรูได
ดีเลิศ
มีหลักสูตรสถานศึกษากําหนดชัดเจน
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษาความตองการของชุมชน
และทองถิ่น นโยบายรัฐ แผนการศึกษา
แหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง ระดับดีเลิศ
มีการสรรหาครูใหตรงกับสาขาวิชาปฐมวัยและ
เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับดีเลิศ
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานกากรรจัด
ประสบการณ

2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย
และเพียงพอ

2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝาย
มีสวนรวม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
3.1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาการทุกดาน
อยางสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและ
ปฏิบัติอยางมีความสุข

คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตามความตองการของครูและของ
สถานศึกษา ครูไดรับการนิเทศติดตามอยาง
นอย 2 ครั้งตอภาคเรียน ครูรวมแลกเปลี่ยน
ความรูประสบการณเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ผานชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ไม
นอยกวา 50 ชั่วโมงตอปการศึกษา ครูอบรม
ตรงตามหรือสอดคลองกับหนาที่ที่ปฏิบัติอยาง
นอย 20 ชั่วโมงตอปการศึกษา ในระดับดีเลิศ
สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อตอการจัดกาเรียนรูอยางมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย มีหองสมุด
หองปฏิบัติการที่เพียงพอ ระดับดีเลิศ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณและ
การจัดการเรียนรูที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ
มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายทั้ง
ภายในและภายนอกไดรวมวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษา ระดับดีเลิศ
ดี
ôﬂš
ŉ№
ŉﬂǿ75ǿจัดประสบการณที่
สงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาการทุกดานอยาง
สมดุลเต็มศักยภาพ
ôﬂš
ŉ№
ŉﬂǿ75ǿสรางโอกาสใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมี
ความสุข มีมุมประสบการณใหเด็กเรียนรู
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนําผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ôﬂš
ŉ№
ŉﬂǿ75ǿจัดบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรูใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ของเด็ก
ôﬂš
ŉ№
ŉﬂǿ75ǿประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงแลละนําผลประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา
เด็ก

การกําหนดคาเปาหมาย
1. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตาง ๆ ที่ผานมา เพื่อเปนขอมูลฐานในการกําหนดคาเปาหมาย
2. การกําหนดคาเปาหมาย แตละมาตรฐาน ควรกําหนดเปน ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให
สอดคลองกับการประเมิน ดังนี้
คารอยละ
ระดับคุณภาพ
นอยกวารอยละ 60.00
ระดับกําลังพัฒนา
รอยละ 60.00-69.99
ระดับปานกลาง
รอยละ 70.00-79.99
ระดับดี
รอยละ 80.00-89-99
ระดับดีเลิศ
รอยละ 90.00 ขึน้ ไป
ระดับยอดเยี่ยม
3. การกําหนดคาเปาหมาย ในแตละประเด็นพิจารณา จะกําหนดเปน ระดับคุณภาพ หรือ เปน
รอยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
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การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคํานวณ
2) มีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปญหา
3) มีความสามารในการสรางนวัตกรรม

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ดี
Ĳﬂŉﬂ 75 ﬁô№
ﬁﬁﬂŋŉì ﬂŉǿ
ì ﬂñŉì ﬂ
ﬂǿì ﬂô
Ȝô
ŉ№
ŦǿﬂȜ
ŧ
Ȝñ
ŉȝ
Ĳﬂŉﬂ 75 ﬁô№
ﬁﬁﬂŋŉì ﬂô
Ȝ
№
ôﬂǿô

Ȝõﬁ№
šﬂŦýŦǿﬄ

ȝﬂǿ
ì ȝ
ŉǿô№
ﬁô
Ȝ
ŉì ȝý ﬂȜ
ŧ Ȝ
ñ
ŉȝǿđﬁĲŉħȜŧ đﬂȜ
ŧ û
ŉǿǿđﬁ

ﬁđﬂĐŉđ
№
û
№
Ȝ

ĲﬂŉﬁĲõŉﬂû
ŉõŉšì ì ﬂħ

õŉì 
ﬁ
ﬂȜ
№
ﬁﬂŋĸ
ŧ 
ì ì ﬂñ
ŉđŉ

ì ﬂħ
õŉȝý 
ȝﬂﬂôñõì ﬂħ
õŉǿ
šì ì 
šì ﬂﬂﬁđ
ﬁ℮ìﬂôﬂõõŉđﬁ
ﬂ№
û
đﬁì 
ﬁﬂì ﬂﬂŉﬂ
Ĳﬂŉﬂ 75 ﬁô№
ﬁﬁﬂŋŉì ﬂû
ħôŉﬂŉħ℮ì ﬂ
ﬂﬃ

ﬃ
ĦŉđŉõŉȜŉì ﬂﬂŉﬂǿì ﬂ
ﬂǿì ﬂ
ħ
õŉǿõﬂ
õﬂﬂôﬁô
Ŧ ĸﬂﬂĸﬁǿﬂȜ
ŧ
Ȝñ
ŉȝ
Ĳ
ﬂŉﬁô№
ﬁì 
№
ŉñõĲ
ﬁĳħĸ
ħõì ﬂ

ﬂŉđﬁ
ì đﬂŋŉ℮ìõì №
ǿ2.5ǿñ
ŉ
ȝ (รอยละ70)
ผูเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบ
ระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่น ๆ สูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับคาเฉลี่ยในปที่ผานมา
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
6) มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กําหนด

2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย

4) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
2.1 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษา
กําหนดชัดเจน

คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
Ĳﬂŉﬂǿ75ǿﬁô№
ﬂﬁﬂǿǿħ
ì ﬃ
ŉĐŉŉ
ì ﬂš
Ȝì ﬂħ
Ȝǿﬁšđôđ
ħ
Ȝﬃﬂﬁš℮ìđǿ
ﬁħ
ì ŉì ﬂħ
õŉǿħ
ì ûﬃﬃ
ì ﬂ
ħ
õŉǿﬂȜ
ŧ Ȝñ
ŉȝ
Ĳﬂŉﬂǿ75ǿﬁô
Ŧ 
ì Ŧôŉ
ﬁħ
Ȝ
đﬁħ
ŋŉ℮ìì 
ŉȜǿǿﬂȜ
ŧ Ȝñ
ŉȝ
Ĳﬂŉôﬂﬃŉì ÿì đ
ì ǿǿﬁôŉ
ﬁǿﬁš
đ
ŉì
đﬁħ
ŋŉ℮ìì 
ŉȜȜﬁñ
Ȝì 
ŧ ì ÿﬁ
№
Ħŉĸﬂﬂﬁ

ŉȜñõ
õôﬁ
Ĳﬂŉﬂǿ90 ﬁô№
ﬁﬄﬁ
šŉħõŋ
ŉ

ŉ
ô
Ŧ ôñõô№
ﬁȝŉħǿﬁ№
ŉﬂ№
ﬁŉì ﬂ
ŉ
ﬂ
ì №
ĦĸﬂﬂﬁȝﬂﬃŦħﬂ№

ﬁħ
õﬄﬁ

ȝý ýħﬂȜ
ŧ Ȝñ
ŉȝ
Ĳﬂŉﬂǿ90 ﬁﬂ
ŧ ħ
šﬂ№
ﬁì 
ŉŧŉ
ô№
ﬁđì đõì ǿﬂ№

õŧ
ôô
ŉȜŉǿﬃ℮ǿ№
ǿû

ûđ
ǿ℮ŉﬄ
№
Ħ
ŉĸﬂﬂﬁȝﬂﬃŦȜõﬁﬁǿﬂȜ
ŧ Ȝ
ñ
ŉȝ
Ĳﬂŉﬂ 85ǿﬁì ﬂﬂ
ì 
ñﬄﬃìǿǿ

ñﬄﬃš
đǿﬂﬁŦ
õôﬁǿﬁﬁŉđ
û№
õ№
ǿǿﬁﬂŋﬂ№

ﬁì 
ŧ ôŉ
ŉõﬁ
ô№
ﬁ
ñǿǿñšĲ
ŉǿǿﬁﬁô№
ﬁñ
Ȝõì 
ŧ Ĳŉ
ǿ
ﬂȜ
ŧ Ȝñ
ŉȝ
ดีเลิศ
มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่
สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษาความตองการของชุมชน
และทองถิ่น นโยบายรัฐ แผนการศึกษา
แหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง ระดับดีเลิศ
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คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
มีระบบการจัดการบริหารคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ สงผลตอ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยความรวมมือ
ของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย มีการเสนอขอมูลมา
ใชในการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง ระดับดี
เลิศ
ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ระดับดีเลิศ
พัฒนาครูและบุคลกรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตามความตองการของครูและของ
สถานศึกษา ครูไดรับการนิเทศติดตามอยาง
นอย 2 ครั้งตอภาคเรียน ครูรวมแลกเปลี่ยน
ความรูประสบการณเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ผานชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ไม
นอยกวา 50 ชั่วโมงตอปการศึกษา ครูอบรม
ตรงตามหรือสอดคลองกับหนาที่ที่ปฏิบัติอยาง
นอย 20 ชั่วโมงตอปการศึกษา ในระดับดีเลิศ
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ
สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
การจัดการเรียนรูอยางมีคูณภาพ
สังคมที่เอื้อตอการจัดกาเรียนรูอยางมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย มีหองสมุด
หองปฏิบัติการที่เพียงพอ ระดับดีเลิศ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
จัดการและการจัดการเรียนรู
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่
ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ระดับดีเลิศ
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ดี

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ôﬂš
ŉ№
ŉﬂǿ75ǿš
Ȝì ﬂﬂŉﬂĲŉ
ì ﬂŧ№
ŉì ﬂô
Ȝȝž
ŧ
đ
šﬂ
õđﬁﬁđﬂĐŉ
และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
ì ﬂﬂŉﬂǿđ
№
û
№
Ȝñõ

ì đﬂŋŉ℮ìǿǿǿǿǿ
ﬁĲŉì ﬂš
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ﬁﬂŋŉȝš
Ȝ
ì
šì ﬂﬂﬁȜšﬂ
õǿﬁﬂŋŉȝȝﬂìđû
ŉû№
đȜǿﬁŉ№

đì ﬂﬂﬁŉì ﬂš

Ȝì ﬂﬂŉﬂ
ﬁì ﬂĲﬃﬂǿǿôﬂš
Ȝì 
šì ﬂﬂﬁĲﬂŉﬀì
ħ
ì ǿǿì Ȝõì ǿǿȜõô№
ﬁô
Ȝ
ŉǿǿ
ﬂ
ȝõôô№
ﬁﬂŉ
ŉĲõŉǿŉŉﬂȝŧŧì ﬂ
š
Ȝì ﬂﬂŉﬂŧŧǿActive learning
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอ ôﬂš
ŉ№
ŉﬂǿ75ǿû
ǿħôŉ
ﬂŉħ℮ǿõﬂŉﬂǿﬂ№
ﬁħ
õﬄﬁ

ȝý ý
การเรียนรู
ħõŋ
ŉħ


đì ﬂﬂŉﬂǿ
Ȝﬂõì 
ĲﬂŉȜ№
õô№
ﬁﬂȜ№
đŉõ
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ôﬂš
ŉ№
ŉﬂǿ75ǿﬁì ﬂŧ ﬂ
ﬂš
Ȝì ﬂû
ŉ

ﬂŉû
õŧ№
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ﬂ
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ﬁ
ñǿǿû№
ŉ
ì ﬂŉđﬁﬂŧŧȜ
û№
ŉ
ì ﬂŉ
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนํา ôﬂš
ŉ№
ŉﬂǿ75ǿđﬂ№
šŧȝﬂﬁ
ŉ
Ĳﬂŉõȝŉﬂŧŧǿﬁñ
ŉđŉȜû

ผลมาพัฒนาผูเรียน
ôﬂ
õﬁ№
ĸì ﬂ№
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ﬁﬁì 
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คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ดี

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล
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การกําหนดคาเปาหมาย
1. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตาง ๆ ที่ผานมา เพื่อเปนขอมูลฐานในการกําหนดคาเปาหมาย
2. การกําหนดคาเปาหมาย แตละมาตรฐาน ควรกําหนดเปน ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให
สอดคลองกับการประเมิน ดังนี้
คารอยละ
นอยกวารอยละ 60.00
รอยละ 60.00-69.99
รอยละ 70.00-79.99
รอยละ 80.00-89-99
รอยละ 90.00 ขึ้นไป
3.

ระดับคุณภาพ
ระดับกําลังพัฒนา
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับดีเลิศ
ระดับยอดเยี่ยม

การกําหนดคาเปาหมาย ในแตละประเด็นพิจารณา จะกําหนดเปน ระดับคุณภาพ หรือ เปน
รอยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

25
7. ขอมูลจํานวนนักเรียน หองเรียน และครู ประจําปการศึกษา 2563
ระดับอนุบาล
ชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล ๒
อนุบาล ๓
รวม

จํานวน
หองเรียน

จํานวนนักเรียน
ชาย

หญิง

รวม

7
8
15

3
6
9

10
14
24

ครูประจําการ
ชาย
หญิง

1
1
2

ระดับการศึกษาสูงสุดของครู
ประจําการ (จํานวน 2 คน)

จํานวนครูที่สอนอนุบาล ๑-๓

-

1
1
2

ครูอัตราจาง
ชาย
หญิง

ต่ํากวา
ป.ตรี

ปริญญา

ปริญญา

ปริญญา

ตรี

โท

เอก

1
-

-

-

1

1
1

-

อายุเฉลี่ย
(ป)

ประสบการณ
เฉลี่ย (ป)

25
44
34

14

26

ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6
จํานวนนักเรียน

ชั้น
เด็กพิเศษ
ประถมศึกษาปที่
ประถมศึกษาปที่
ประถมศึกษาปที่
ประถมศึกษาปที่
ประถมศึกษาปที่
ประถมศึกษาปที่
รวม

1
2
3
4
5
6

ชาย

หญิง

รวม

จํานวน
หองเรียน

28
8
11
7
12
11
16
93

11
4
7
7
15
9
5
58

39
12
18
14
27
20
21
151

1
1
1
1
1
1
1
7

ระดับการศึกษาสูงสุดของครู
ประจําการ (จํานวน..คน)

จํานวนครูที่สอน ป. 1 ถึง ป.3
ครูประจําการ
ชาย
หญิง

1
1
2

1
1
1
2
1
1
1
3

ครูอัตราจาง
ชาย
หญิง

-

-

ต่ํากวา
ป.ตรี

ปริญญา

ปริญญา

ปริญญา

ตรี

โท

เอก

-

1
1
1
1
2
3

1
1
1
1
2

-

อายุเฉลี่ย
(ป)

ประสบการณ
เฉลี่ย (ป)

56
56
56
56
56
56
56
56

32
32
32
32
32
32
32
32
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ระดับชั้นมัธยม
ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวม

จํานวน
หองเรียน

จํานวนนักเรียน
ชาย

หญิง

รวม

19
20
19
58

19
11
9
39

38
31
28
97

ระดับการศึกษาสูงสุดของครู
ประจําการ (จํานวน..คน)

จํานวนครูที่สอน ม. 1- ม. 3
ครูประจําการ
ชาย
หญิง

1
1
1
3

1
1
2

ครูอัตราจาง
ชาย
หญิง

1
1
2
5

-

ต่ํากวา
ป.ตรี

ปริญญา

ปริญญา

ปริญญา

ตรี

โท

เอก

-

1
2
1
4

1
1
2

-

-

1

อายุเฉลี่ย
(ป)

ประสบการณ
เฉลี่ย (ป)

55
55
55
55

32
32
32
32

อายุเฉลี่ย
(ป)

ประสบการณ
เฉลี่ย (ป)

รวมทั้งโรงเรียน
จํานวน
หองเรียน

จํานวนนักเรียน
ชั้น
ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษา
ปที่ 1 - 6
ระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 1 -3
รวม

จํานวนครูที่สอนในแตละระดับชัน้
ครูประจําการ
ชาย
หญิง

ชาย

หญิง

รวม

15

9

24

2

93

58

151

7

58
166

39
106

97
272

3
12

ครูอัตราจาง
ชาย
หญิง

ระดับการศึกษาสูงสุดของครู
ประจําการ (จํานวน…………..คน)
ต่ํากวา
ป.ตรี

ปริญญา

ตรี

ปริญญา
โท

ปริญญา

เอก

-

2

-

-

-

1

1

-

34

14

2

8

-

-

-

6

4

-

56

30

2

4

-

-

-

4

2

-

55

32

4

14

-

-

-

11

7

-
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ขอมูลครูและบุคลากร
ประเภทบุคลากร

ผูบริหารและผูชวยผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้ง
ครูประจําการ *
ครูอัตราจาง/ชวยสอน/ไมบรรจุ
นักการ/ภารโรง

จํานวน
รวม ชาย หญิง
1
18
2

1
4
2

14
-

ต่ํากวา ป.
ตรี
2

ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
11
-

1
7
-

อายุเฉลี่ย ประสบการณ
(ป)
เฉลี่ย (ป)
ปริญญาเอก
-

* ครูที่ไดรับการบรรจุเปนขาราชการหรือบรรจุเปนครูโรงเรียนเอกชน

3.5) ครูประจําการ ที่สอนตรงตามวิชาเอก- โท 11 คน คิดเปนรอยละ 61 สอนตรงตามความถนัด 7 คน คิดเปนรอยละ 39

59
53
24
56

33
33
25

29
บทที่ 2
ทิศทางการบริหารการศึกษา
วิสัยทัศน
"โรงเรียนบานหนองบัว มุงเนนพัฒนานักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคตามความ
แตกตางระหวางบุคคลในสังคมแหงการเรียนรู มีความรูควบคูค ุณธรรม นอมนําตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กาวหนาและรูเทาทันเทคโนโลยี กาวสูโลกอนาคต ภายในป 2564"
พันธกิจ
๑. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมุงเนนใหนักเรียนมีความรัก
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รักในความเปนประชาธิปไตยที่มีความเปนสากล
๒. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง
๓. สงเสริมใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มี
คุณภาพ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนใชภูมิปญญาทองถิ่น
มาประยุกตใชเพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
๔. สงเสริมและพัฒนาใหโรงเรียนมีแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูรอบดานตาม
ความแตกตางระหวางบุคคลของประชากรในวัยเรียน เด็กบกพรองการเรียนรู เด็กพิเศษและเด็กที่ดอย
โอกาสทางการศึกษา
๕. สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา หางไกลสิ่งเสพติด
๖. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหครูและผูเรียนใช
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ สําหรับนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม
๗. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหกาวสูสังคมอนาคตไทยแลนด 4.0 โดยใหทุกองคกรที่เกี่ยวของมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แนวทางพัฒนาโรงเรียนบานหนองบัว
๑.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี
เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
๒.ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ครอบคลุมผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๔.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
๕.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
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บทที่ 3
แผนงาน โครงการและกิจกรรม
1. การบริหารงานบุคคล
โครงการ/กิจกรรม
งาน/โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
งาน / โครงการ สงเสริมขวัญกําลังใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชนแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
งาน/ โครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
ปฏิบัติงานไดมาตรฐานวิชาชีพครู
2. การบริหารงานงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
งาน / โครงการ การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายงบประมาณ
งาน / โครงการ การวางแผนงานพัสดุ
งาน / โครงการ การบริหารการเงินและบัญชี

ผูรับผิดชอบ
นายนาวิน วงศวิเศษ
นายนาวิน วงศวิเศษ
นายนาวิน วงศวิเศษ

ผูรับผิดชอบ
นางกฤษณา วงศวิเศษ
นายปริญญา สุภา
นางกฤษณา วงศวิเศษ

3. การบริหารงานวิชาการ
งาน/โครงการ
งาน/โครงการ
งาน/โครงการ
งาน/โครงการ
งาน/โครงการ
งาน/โครงการ
งาน/โครงการ
งาน/โครงการ
งาน/โครงการ
งาน/โครงการ
งาน/โครงการ
งาน/โครงการ
งาน/โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
หองสมุดเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานและแสวงหาความรู
การแกปญหาการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรู
การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
นิเทศภายใน
แนะแนวการศึกษา
ตนแบบการจัดการเรียนรวม
ภาษาอังกฤษวันละคํา
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปรับปรุงมุมประสบการณเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ผูรับผิดชอบ
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท
นางสาวชุติมน สนทา
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท
นางฐปรัตน ทองยัง
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
นายวิรุฬห จุลนิล
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
นางประณมเพียร โพธิ์นา
นางประณมเพียร โพธิ์นา
นายนาวิน วงศวิเศษ
นางสาวอริสา ชอบทางดี
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4. การบริหารงานทั่วไป
งาน / โครงการ
งาน / โครงการ
งาน / โครงการ
งาน / โครงการ
งาน /โครงการ
งาน/โครงการ
งาน / โครงการ
งาน / โครงการ
งาน / โครงการ
งาน / โครงการ
งาน / โครงการ
งาน / โครงการ
งาน /โครงการ
งาน /โครงการ
งาน / โครงการ
งาน/โครงการ
งาน/โครงการ
งาน/โครงการ
งาน/โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมวันสําคัญ
การจัดบริการสารสนเทศและ ICT
สงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล
โรงเรียนคุณธรรม
การดําเนินงานธุรการ
การจัดสภาพแวดลอมและการบริการของสถานศึกษาที่
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
การรับนักเรียน
ประชุมผูปกครองนักเรียน
การบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวมโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและงานทุนการศึกษา
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
อาหารกลางวัน
สหการโรงเรียน
กิจกรรมวันอําลาสถาบัน
กีฬาภายใน
กีฬากลุมโรงเรียนหมากแขง
เศรษฐกิจพอเพียง
สัปดาหวิทยาศาสตร

ผูรับผิดชอบ
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
นายวิรุฬห จุลนิล
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
นางยุพิน ดวงแพงมาศ
นายนาวิน วงศวิเศษ
นางยุพิน ดวงแพงมาศ
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
นางประณมเพียร โพธิ์นา
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
นางฐปรัตน ทองยัง
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
นางฐปรัตน ทองยัง
นางเครือรัตน บัณฑิตรักการคา

นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
นายปริญญา สุภา
นายปริญญา สุภา
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
นายวิรุฬห จุลนิล
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รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม
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การบริหารงานบุคคล

34
โครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาขอที่ 2
สนองกลยุทธขอที่ 3
หัวหนางาน

การบริหารงานบุคคล
กระบวนการบริหารและจัดการ
พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นายปรีชา วิเศษชัย

ผูรับผิดชอบโครงการ

นายนาวิน วงศวิเศษ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

โรงเรียนบานหนองบัว
ตอเนื่อง
14 พฤษภาคม 2563 – 25 มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นั้นจะเนนการจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอนเปนผูชวยสงเสริม แนะแนวทางใหเกิดองคความรูแกผูเรียน
โดยการจัดหาแหลงการเรียนรู ทั้งแหลงการเรียนรูภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียน และนําเอา
เทคโนโลยีมาผสมผสานใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด ดังนั้นผูสอนจะตองพัฒนาตนเอง พัฒนา
ความรูความสามารถทั้งดานเนื้อหาตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่ทําหนาที่รับผิดชอบสอน ดานการ
ถายทอดความรูสูผูเรียนในวิธีตาง ๆ ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด การพัฒนาตนเองใหมี
ประสิทธิภาพนั้นยอมเกิดมาจากรางกายและจิตใจที่สมบูรณแข็งแรง และขวัญกําลังใจที่ดีดวย
โรงเรียนบานหนองบัวไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร
ในสถานศึกษาซึ่งจําเปนจะตองมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อเปน
การเปดมุมมอง และโลกทัศน ในแบบตาง ๆ เพื่อจะไดนํามาถายทอดสูผูเรียน ตลอดจนมีการสรางขวัญ
และกําลังใจที่ดีตอบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อจะไดมีรางกายและจิตใจพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรไดรับความรูจากการฝกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบสอน
2. เพื่อใหบุคลากรไดนําเอาความรูที่ไดรับมาขยายผลตอและใชประโยชนกับบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและนักเรียน
3. เพื่อสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร
4. เพื่อสงเสริมสุขภาพบุคลากรใหแข็งแรง
5. เพื่อใหบุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีตอการพัฒนาตนเอง
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6. สรางขวัญและกําลังใจที่ดีตอบุคลากรในโรงเรียน
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
3.1.1 บุคลากรโรงเรียนบานหนองบัวทุกคน ไดรับการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและได
ผลงานเพื่อเก็บเขาแฟมประวัติของตนเองเพื่อนําไปทําผลงาน ตลอดจนเจตคติที่ดีตอการพัฒนาตนเอง
ปฏิบัติหนาที่เต็มกําลังความสามารถ
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนบานหนองบัวทุกคนไดรับความรูใหม ๆ จากการถายทอดจากครู
3.2 ดานคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรภายในโรงเรียนไดรับการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและสามารถนํามา
ขยาย ใหกับบุคลากรคนอื่นใหไดรับความรูตอ ซึ่งทําใหเกิดแนวทางในการพัฒนาความคิดที่สรางสรรค
ตอไป
3.2.2 บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีตอการพัฒนาตนเอง ปฏิบัติหนาที่เต็มกําลัง
ความสามารถ
3.2.3 นักเรียนไดรับความรูอยางเต็มที่จากบุคลากรที่มีคุณภาพนักเรียน มีความรูที่ทันสมัย
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
4. วิธีดําเนินการ
4.1 จัดทําเอกสารโครงการ
4.2 แตงตั้งคณะทํางาน
4.3 จัดทําแผนงาน
4.4 ดําเนินงานตามแผนงาน
4.5 ติดตามผลประเมินผล
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ขั้นตอนกิจกรรม
1. จัดทําโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการ
4. จัดทําแผนการดําเนินงาน
5. ดําเนินงานกิจกรรมตามแผน
5.1 ขาวสารสําหรับบุคลากร
5.2 กิจกรรมอบรมบุคลากร
5.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพรางกายของ
บุคลากร
5.4 กิจกรรมศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา
5.5 กิจกรรมเสริมสรางขวัญกําลังใจบุคลากร
5.5.1 กองทุนสวัสดิการ/สวัสดิการ
รานคา
5.1.2 งานเกษียณอายุราชการ
5.1.3 งานเลี้ยงสังสรรค
6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
พฤษภาคม
พฤษภาคม
มิถุนายน
มิถุนายน

งบประมาณ

2563
2563
2563
2563

ผูรับผิดชอบ
นายนาวิน วงศวิเศษ
นายนาวิน วงศวิเศษ
นายนาวิน วงศวิเศษ
นายนาวิน วงศวิเศษ

ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
มกราคม 2564

นายนาวิน วงศวิเศษ
นายนาวิน วงศวิเศษ
นายนาวิน วงศวเิ ศษ

มีนาคม 2564

นายนาวิน วงศวิเศษ

กันยายน 2563

นายนาวิน วงศวิเศษ

มีนาคม 2564
มีนาคม 2564

นายนาวิน วงศวิเศษ
นายนาวิน วงศวเิ ศษ

5. ระยะเวลาดําเนินการ
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
6. ทรัพยากรที่ตองการ
6.1 บุคลากร บุคลากรโรงเรียนบานหนองบัว/วิทยากรภายนอก
6.2 วัสดุ............................................................................
7. งบประมาณ
7.1 คาจัดฝกอบรมบุคลากร
7.2 คาพาหนะศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา
7.3 คาอาหาร/สถานที่จัดงานเกษียณอายุราชการ
7.4 คาจัดงานเลี้ยงสังสรรค.......................................

5,000
-

บาท
บาท
บาท
บาท
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8. การประเมินผล
วิธีการ

เครื่องมือประเมินผล

8.1 สังเกต/สัมภาษณ

แบบบันทึกการสังเกต/การสัมภาษณ

8.2 สํารวจความคิดเห็น

แบบสํารวจความคิดเห็น

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ทุกคน
9.2 บุคลากรไดออกไปศึกษาดูงานหาประสบการณภายนอกสถานศึกษา
9.3 บุคลากรที่ไดออกไปอบรมหรือศึกษาดูงานจากภายนอกสถานศึกษาสามารถนํามาขยายผลใหกับผูอื่น
ตอไปได
9.4 บุคลากรมีสุขภาพรางกายและจิตใจพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มศักยภาพ
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โครงการ
แผนงาน

สงเสริมขวัญและกําลังใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชนแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
การบริหารงานบุคคล

มาตรฐานการศึกษาขอที่ 2
สนองกลยุทธขอที่ 3
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาการดําเนินงาน

กระบวนการบริหารและจัดการ
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายปรีชา วิเศษชัย
นายนาวิน วงศวิเศษ
พฤษภาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาขวัญกําลังใจครูและบุคลากรใหมีคุณภาพมาตรฐานสูมืออาชีพ มีศักยภาพใน
การยกระดับการทํางาน มีคุณธรรมจริยธรรมและความพรอมในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพของคน
จําเปนอยางยิ่งตองใหครูทุกคนมีสวัสดิการความกาวหนาเพื่อใหทุกคนสามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ
สงผลใหครูและบุคลากรทุกคนมีความกาวหนาเกิดความมั่นคงในอาชีพที่สงผลใหคุณภาพผูเรียนและ
ระบบงานในหนวยงานมีความกาวหนาและดีเดนได
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหครูและบุคลากรทุกคนมีความสุขในหนาที่ความรับผิดชอบ
2.2 เพื่อพัฒนาวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานใหทันกับความเปลี่ยนแปลง
2.3 เพื่อใหครูและบุคลากรมีศักยภาพในการทํางานอยางเต็มที่
3. เปาหมาย
3.1 ดานผลผลิต (Outputs)
3.1.1 ครูมีความรับผิดชอบ
3.1.2 หนวยงานมีความทันสมัยเปนระบบ
3.1.3 ชุมชนพึงพอใจในคุณภาพของนักเรียน
3.2 ดานผลลัพธ (Outcomes)
3.2.1 โรงเรียนมีระบบที่ดีมีคุณภาพ
3.2.2 ครูมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่
3.3.3 นักเรียนทุกคนมีคุณภาพ
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายละเอียดกิจกรรม
ขออนุมัติโครงการ
ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษารายละเอียด รวบรวมขอมูล
แตงตั้งผูรับผิดชอบ
ดําเนินการตามปฏิทินงาน
นิเทศ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผล

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
พ.ค. 2563
พ.ค. 2563
มิ.ย. . 2563
มิ.ย. . 2563
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
มีนาคม 2564

ผูรับผิดชอบ
นายนาวิน วงศวิเศษ
นายนาวิน วงศวิเศษ
นายนาวิน วงศวิเศษ
ผอ.รร.
นายนาวิน วงศวิเศษ
นายนาวิน วงศวิเศษ
นายนาวิน วงศวิเศษ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ครูมีความสุขในการทํางาน ผูปกครองพึงพอใจในการจัดการศึกษา โรงเรียนมีคุณภาพ
มาตรฐานตามที่กําหนดในมาตรฐานระดับตางๆ
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
7. การประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
โรงเรียนมีระบบมาตรฐาน
ครูมีความเปนมืออาชีพ
สถานที่ สิ่งแวดลอมเยี่ยม
ชุมชนพึงพอใจ
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

วิธีวัดและประเมินผล
ประเมิน/สอบถาม
สัมภาษณ/สํารวจ
สังเกต/สัมภาษณ
สัมภาษณ/ประเมิน
ประเมิน

เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
แบบสํารวจ/แบบประเมิน
แบบสํารวจ/แบบประเมิน
แบบสํารวจ/แบบประเมิน
แบบสํารวจ/แบบประเมิน
แบบสํารวจ/แบบประเมิน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ครูและบุคลากรมีขวัญกําลังใจสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสรางคุณภาพที่แทจริง
ใหหนวยงานสามารถพัฒนางานดานตางๆไดเต็มความสามารถและมีความสุข
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ชื่อโครงการ

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน
ไดมาตรฐานวิชาชีพครู
แผนงาน
การบริหารงานบุคลากร
มาตรฐานการศึกษาขอที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ

สนองกลยุทธขอที่ 3
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาการดําเนินงาน

การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายปรีชา วิเศษชัย
นายนาวิน วงศวิเศษ
18 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
ในการพัฒนาระบบโรงเรียนดีมคี ุณภาพ กําหนดใหพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการเรียนรูและ
การบริหารจัดการ โรงเรียนจะดําเนินการอยางมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนดในการเปนนิติบุคคล
จําเปนตองมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ผูเรียนเปนสวนสําคัญในการแสดงถึงความสําเร็จของการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ ครูและบุคลากรเปนสวนสําคัญในการสรางเสริมการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนจึงดําเนินการโครงนี้นี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหครูจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
2.2 เพื่อใหผูเรียนมีความรูตามมาตรฐานที่กําหนด
2.3 เพื่อใหโรงเรียนมีระบบโรงเรียนดีมีคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมาย
3.1 ดานผลผลิต(Outputs)
3.1.1 ครูมีระบบการจัดการเรียนรูที่เอื้อตอผูเรียน
3.1.2 ครูยึดผูเรียนเปนสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.2 ดานผลลัพธ(Outcomes)
3.2.1 ผูปกครอง ผูเรียน พึงพอใจในผลการเรียนของนักเรียน
3.2.2 โรงเรียนมีระบบโรงเรียนดีมีคุณภาพอยางนอย 5 ระบบ
3.2.3 นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสูเวทีการแขงขันระดับสากลได
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
รายละเอียดกิจกรรม
1 เสนอโครงการ
2 ขออนุมัติโครงการ
3 ประชุมคณะทํางาน
4 ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดในแตละระบบ
5 สรางเครื่องมือในการประเมินผล
6 นิเทศ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
7 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผล

ระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ค. 2563
พ.ค. 2563
พ.ค. 2563
ตลอดปการศึกษา
มิ.ย. 2563
ตลอดปการศึกษา
มี.ค. 2564

ผูรับผิดชอบ
นายนาวิน วงศวิเศษ
นายนาวิน วงศวิเศษ
นายนาวิน วงศวิเศษ
ผอ. ร.ร.
นายนาวิน วงศวิเศษ
นายนาวิน วงศวิเศษ
นายนาวิน วงศวิเศษ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. คุณภาพผูเรียนดีขึ้น
2. คุณภาพครูทํางานอยางเปนระบบ
3. ประสิทธิภาพของโรงเรียนสามารถเปนแบบอยางได
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่
1
2
3
4

รายการกิจกรรม
นิเทศงานตามมาตรฐาน
นําเครื่องมือไปใชอยางเปนระบบ
พัฒนาเครื่องมือ
ประเมินผลการดําเนินงาน สรุปผล
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
รายละเอียดใชงบประมาณ

รวมเงิน
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7. การประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
โรงเรียนมีระบบมาตรฐาน
ครูมีความเปนมืออาชีพ
สถานที่ สิ่งแวดลอมเยี่ยม
ชุมชนพึงพอใจ
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

วิธีวัดและประเมินผล
ประเมิน/สอบถาม
สัมภาษณ/สํารวจ
สังเกต/สัมภาษณ
สัมภาษณ/ประเมิน
ประเมิน

เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
แบบสํารวจ/แบบประเมิน
แบบสํารวจ/แบบประเมิน
แบบสํารวจ/แบบประเมิน
แบบสํารวจ/แบบประเมิน
แบบสํารวจ/แบบประเมิน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนมีมาตรฐานในทุกๆ ดาน นักเรียนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคมได

43

การบริหารงานงบประมาณ
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 2
สนองกลยุทธที่ 5
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิด
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลา

การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน งบประมาณ
การบริหารงบประมาณ
กระบวนการบริหารและการจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นายปรีชา วิเศษชัย
นางกฤษณา วงศวิเศษ นายปริญญา สุภา นางสุมาลี ใจดี
นางฐปรัตน ทองยัง นางสาวอริสา ชอบทางดี
โรงเรียนบานหนองบัว
โครงการตอเนื่อง
ตลอดปการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเปนหนวยงานที่ตองมีการวางแผนการใชงบประมาณ โดยจัดทําการวิเคราะหและพัฒนา
นโยบายทางการศึกษา มีการวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอแผนใชจายงบประมาณ ประจําป 2561
เพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
2. วัตถุประสงค
1. ศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 แจงให
สถานศึกษาทราบ
2. ตรวจสอบกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรร และตรวจสอบวงเงินที่ไดรับจากเงินนอกงบประมาณ
3. วิเคราะหกิจกรรม แผนงาน โครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลําดับความสําคัญ และกําหนด
งบประมาณ
4. ปรับปรุงกรอบงบประมาณตามภารกิจ ใหสอดคลองกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
5. จัดทํารายละเอียดแผนการใชงบประมาณประจําปของโรงเรียน และนําเสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. การเบิกจาย และอนุมัติงบประมาณ ตามแผนการใชจายงบประมาณที่กําหนดไว และใหครูใน
โรงเรียนทราบแนวทางการปฏิบัติ
3. เปาหมาย
1. มีแผนการใชงบประมาณประจําปของสถานศึกษา
2. ใชจายเงินงบประมาณตามแผนที่กําหนดไว
3. การใชจายงบประมาณ มีความเหมาะสม เพียงพอ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน
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4. การดําเนินงาน
1. ประชุมเสนอโครงการ
2. แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
3. ปฏิบัติตามโครงการ
4. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการ
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
6. ประเมินโครงการ
5. กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินการ

1.
2.
3.

4.
5.
6.

กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
ประชุมเสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามโครงการ
- ศึกษาขอมูลเอกสารงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
- จัดทําแผนการใชเงิน/นําเสนอผูบริหาร/
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ควบคุมการเบิกจาย
ตรวจสอบและดําเนินการ
สรุปรายงานผลการดําเนินการ
ประเมินผลโครงการ

ระยะเวลา
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563 –
มีนาคม 2564

กันยายน 2563, มีนาคม 2564
มีนาคม 2564
มีนาคม 2564

6. ทรัพยากรที่ตองการ
- บุคลากรไดแก นายปริญญา สุภา นางกฤษณา วงศวิเศษ นางสุมาลี ใจดี
นางฐปรัตน ทองยัง นางสาวอริสา ชอบทางดี
7. งบประมาณ 8. ผลที่จะไดรับ
1. มีการแผนการใชงบประมาณประจําปของโรงเรียน
2. มีการใชจายเงินงบประมาณตามแผนที่กําหนดไว
3. การใชจายงบประมาณ มีความเหมาะสม เพียงพอ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน
9. การประเมินผล
1. ใชการตรวจสอบบัญชี
2. ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 2
สนองกลยุทธที่ 5
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลา

การวางแผนงานพัสดุ
การบริหารงบประมาณ
กระบวนการบริหารและการจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นายปรีชา วิเศษชัย
นายปริญญา สุภา นายวิรุฬห จุลนิล
โรงเรียนบานหนองบัว
โครงการตอเนื่อง
ตลอดปการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเปนหนวยงานที่ตองการจัดหาพัสดุครุภัณฑสําหรับดําเนินการในงานดานตางๆ
โดยเฉพาะในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งโรงเรียนบานหนองบัวเปนโรงเรียนขนาดใหญจึงตองมี
การวางแผนใหการทํางานเกี่ยวกับการพัสดุ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตองมีความรูความเขาใจในงานพัสดุ
ครุภัณฑเปนอยางดี สามารถดําเนินการตรวจสอบไดตลอดเวลา
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุถูกตองตามระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขทุกฉบับ
2. เพื่อจัดทําระบบขอมูลงานพัสดุครุภัณฑ ใหเปนปจจุบัน
3. จัดหาพัสดุ โดยการจัดซื้อจัดจาง
4. การควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ
3. เปาหมาย
1. การจัดทําทะเบียนพัสดุ - ครุภัณฑ ถูกตอง
2. การรับ – จายพัสดุ ตลอดจนการจําหนายพัสดุเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
4. การดําเนินงาน
1. ประชุมเสนอโครงการ
2. แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
3. ปฏิบัติตามโครงการ
4. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการ
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
6. ประเมินโครงการ
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5. กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินการ
1. ประชุมเสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตามโครงการ
- เสนอขออนุมัติการจัดซื้อวัสดุ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดซื้อ /จัดทําเอกสารจัดซื้อ/จาง
- ตรวจรับพัสดุ
- รับ - เบิกจาย พัสดุ
- จัดทําทะเบียนคุมการรับ-เบิกจายใหเปนปจจุบัน
- พัฒนาระบบขอมูลเพื่อควบคุมการใชพัสดุในหองเรียน
- การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
4. การควบคุมดูแล ตรวจสอบพัสดุภายในเมื่อสิ้น
ปงบประมาณ
5. รายงานเสนอการตรวจสอบพัสดุประจําป
6. ประเมินผลโครงการ ตรวจสอบ

พฤษภาคม
นายปรีชา วิเศษชัย
พฤษภาคม นายปรีชา วิเศษชัย
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม
2564 นายปรีชา วิเศษชัย
นายปริญญา สุภา
นายปริญญา สุภา
แตงตั้งผูตรวจรับเปนครั้งคราว
นายวิรุฬห จุลนิล
นายวิรุฬห จุลนิล
นายปริญญา สุภา
นายปรีชา วิเศษชัย
กันยายน 2563, มีนาคม 2564
นายปรีชา วิเศษชัย
กันยายน 2563 /นายปริญญา
ตุลาคม 2563/คณะกรรมการ
แตงตั้ง

6. งบประมาณ
- บาท
7. ผลที่จะไดรับ
1. การจัดทําทะเบียนพัสดุ - ครุภัณฑ การเบิกจายถูกตอง
2. บุคลากรมีความรูความเขาใจในงานพัสดุครุภัณฑ
3. มีการควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ
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โครงการ

การบริหารการเงินและบัญชี

แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 2
สนองกลยุทธที่ 5
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ

การบริหารงบประมาณ
กระบวนการบริหารและการจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นายปรีชา วิเศษชัย
นางกฤษณา วงศวิเศษ นางฐปรัตน ทองยัง นางสาวอริสา ชอบทางดี

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

โรงเรียนบานหนองบัว
ตอเนื่อง
ตลอดปงบประมาณ

1. หลักการและเหตุผล
ระบบบัญชีการเงินสําหรับหนวยงานยอย เปนระบบที่มีความสําคัญมากในการจัดการ
บริหารงานดานงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองมีระบบการควบคุมและจัดทําบัญชีที่
เปนปจจุบนั ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหมีการควบคุมและจัดทําระบบบัญชีการเงินของโรงเรียนที่เปนปจจุบัน
2.2 เพื่อใหมีความโปรงใสในการบริหารงานดานการเงินและสามารถตรวจสอบได
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
โรงเรียนมีการควบคุมและเบิกจายเงินดานงบประมาณไดถูกตอง ทันตามกําหนด
และมีการรายงานที่เปนปจจุบัน
3.2 ดานคุณภาพ
โรงเรียนมีการควบคุมและจัดทําระบบบัญชีการเงินที่เปนปจจุบัน โปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได
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4. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนกิจกรรม
1. จัดทําโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการ
4. ขั้นตอนกิจกรรม

ระยะเวลา
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563

5. จัดทําแผนการดําเนินงาน

พฤษภาคม 2563

5. ดําเนินงานกิจกรรมตามแผน
5.1 จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ
5.2 จัดทําบัญชีรับ – จายงบประมาณ
พฤษภาคม2563–
5.3 จัดทําบัญชีรับ – จายเงินรายไดสถานศึกษา
มีนาคม 2564
5.4 จัดทํารายงานการเงินของหนวยงานยอย
5.5 จัดทํารายงานการรับ – จายเงินรายไดสถานศึกษา
6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีนาคม 2564
7. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
มีนาคม 2564
5. ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
นางกฤษณา วงศวิเศษ
นางกฤษณา วงศวิเศษ
นางกฤษณา วงศวิเศษ
ผูรับผิดชอบ
นางกฤษณา วงศวิเศษ
และคณะผูรับผิดชอบโครงการ

นางกฤษณา วงศวิเศษ
และคณะผูรับผิดชอบโครงการ

นางกฤษณา วงศวิเศษ
นางกฤษณา วงศวิเศษ

ตลอดปงบประมาณ
6. ทรัพยากรที่ตองการ
6.1 บุคลากร เจาหนาที่การเงิน/บัญชี
6.1.1 วัสดุการศึกษา
7. งบประมาณ - บาท
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
ระบบการควบคุมและจัดทําบัญชี
ดานการเงินที่เปนปจจุบัน โปรงใส
สามารถตรวจสอบได และ
รายงานไดตามกําหนด

วิธีวัดและประเมินผล
- สังเกต
- สอบถาม
- สัมภาษณ

เครื่องมือที่ใช
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
- หัวขอสัมภาษณ
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9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนมีระบบการควบคุมและจัดทําบัญชีดานการเงินที่เปนปจจุบัน โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได และรายงานไดตามกําหนด
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การบริหารวิชาการ
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 1
สนองกลยุทธที่ 5
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลา

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (โครงการหลักสูตรสถานศึกษา
ทันสมัย)
การบริหารงานวิชาการ
คุณภาพผูเรียน
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นายปรีชา วิเศษชัย
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท นายพิเชาวน องคอนุรักษ
นายนาวิน วงศวิเศษ นางสาวณัฐฐินันทร โยธะชัย
นางลาวัณย สิงหศิลป หัวหนากลุมสาระ
โรงเรียนบานหนองบัว
โครงการตอเนื่อง
1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ 293/2551 ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เพื่อใหการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ เปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของบุคคล สังคมไทย ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรค
ในสังคมโลก ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและยึด
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนไปตามเจตนารมณมาตรา
80 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
โรงเรียนบานหนองบัวไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาสาระการ
เรียนรูทองถิ่น ขึ้น
2. วัตถุประสงค
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ เพื่อใหเกิดกับผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนมีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา
การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
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2. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนินัย และรักการออกกําลังกาย
เชิงคุณภาพ
1.มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
4. การดําเนินงาน
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
3. ปฏิบัติตามโครงการ
4. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการ
5. สรุป ประเมินโครงการ และรายงานผลการดําเนินการ
5. กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลา
26 มีนาคม 2563
27 มีนาคม 2563
28 มีนาคม 2563
2 – 6 เมษายน 2563

1. เสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําสาระทองถิ่น
3. ประชุมคณะกรรมการจัดทําสาระทองถิ่น
4.ศึกษา/วิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
5. วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา
9 - 13 เมษายน 2563
6. ศึกษาวิเคราะหขอมูลสารสนเทศของ
16 - 20 เมษายน 2563
โรงเรียนและชุมชน
7. จัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่น
23 เมษายน 2563 ของสถานศึกษา
13 พฤษภาคม 2563
8. จัดทําคําอธิบายรายวิชา /หนวยการเรียนรู/
14 พฤษภาคม 2563 แผนการจัดการเรียนรู
29 กุมภาพันธ 2564
9. ประเมินการใชสาระการเรียนรูทองถิ่น
30 มีนาคม 2564
10.รายงานผล
31 มีนาคม 2564
6. งบประมาณ 7. การประเมินผล
7.1 สังเกต
7.2 สอบถาม

บาท

ผูรับผิดชอบ
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท

ผูอํานวยการ
หัวหนากลุมสาระทุกคน
หัวหนากลุมสาระทุกคน
หัวหนากลุมสาระ
หัวหนากลุมสาระ
หัวหนากลุมสาระ
ครูทกุ คน
หัวกลุมสาระการเรียนรู
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท
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8. ผลที่จะไดรับ
1. นักเรียนทุกคนมีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา
การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
2. นักเรียนมีมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนินัย และรักการออกกําลังกาย
3. นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอมเปนอยางดี
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 2
สนองกลยุทธที่ 5
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน (โครงการหลักสูตร
สถานศึกษาทันสมัย)
การบริหารงานวิชาการ
กระบวนการบริหารและจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นายปรีชา วิเศษชัย
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท นางยุพิน ดวงแพงมาศ
ครูวิชาการระดับชั้น
โรงเรียนบานหนองบัว
โครงการตอเนื่อง
14 พฤษภาคม 2563 - 10 มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเปนหนวยงานที่ไดรับมอบงานการบริหารในการจัดการศึกษา โดยกําหนดระเบียบ แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการเรียน การสอน การ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา โดยการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาไดดําเนินการโดย
อิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น มีสวนรวมจาก
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและจัดการ
สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสูงสุดกับ
นักเรียนเปนสําคัญ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อกําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา

2.2 เพื่อสงเสริมใหครูไดจัดทําขอมูล เอกสารการวัดผลประเมินผลของนักเรียน
2.3 จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถาบันอื่น
2.4 พัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลใหไดมาตรฐาน
3.เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผูสอน จํานวน 18 คน สรางเครื่องมือวัดและประเมินผล ตามกลุมสาระการเรียนรู
3.1.2. สถานศึกษาจัดทําสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปพ. 5) จํานวน 100 เลม
3.1.3 สถานศึกษาจัดทําแบบ ปพ. 6 จํานวน 290 เลม
3.2 เชิงคุณภาพ
- ครูผูสอนสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลใหไดมาตรฐาน
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4. การดําเนินงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
4.2 แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
4.3 ปฏิบัติตามโครงการ
4.4 ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการ
4.5 สรุป ประเมินโครงการ และรายงานผลการดําเนินการ
5. กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินการ
กิจกรรม / ระยะเวลาดําเนินการ
1. ประชุมเสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตามโครงการ
3.1 ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ 2551 สาระแกนกลาง ของกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผลในการเรียนการสอน และบริหารจัดการใชหลักสูตร
ใหเหมาะสมกับนักเรียนปกติ และเด็กพิเศษเรียนรวม
3.3 จัดทําแบบวัดผลประเมินผล ป.พ. 1- ป.พ 9
3.4 นําเครื่องมือวัดผลและประเมินผลไปใช
3.5 นิเทศติดตามการใชเครื่องมือและเอกสารการวัด
และประเมินผลตามหลักสูตร
3.6 ประเมินผลโครงการ
3.7 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
ตามความเหมาะสมของกลุมสาระการเรียนรู

ระยะเวลา
มีนาคม 2563
มีนาคม 2563
1 - 30 เมษายน 2563
1 - 30 เมษายน 2563
1 เมษายน 2563

14 พฤษภาคม 256310 มีนาคม 2564
24 กันยายน 2563
และ 10 มีนาคม 2564
24 มีนาคม 2564
1 -30 เมษายน 2564

6. งบประมาณ 10,000 บาท
7. การประเมินผล
- ทดสอบ
8. ผลที่จะไดรับ
8.1 ครูผูสอนมีคูมือเปนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา
8.2 ครูผูสอนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ไดมาตรฐาน
8.3 สถานศึกษาจัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะประสบการณ และผลการเรียนจากสถาบันอื่น
8.4 ครูผูสอนสามารถสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อใชในการวัดและประเมินผล
ผูเรียนใหไดมาตรฐาน
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โครงการ

หองสมุดเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานและแสวงหาความรู (โครงการ
เด็กอุดร 1 รักการอานทุกคน)
สอดคลองกลยุทธิ์สพฐ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานการศึกษาที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวชุติมน สนทา นางนงลักษณ ไผลอมทําเล
นางรสสุคนธ มุลาลี นางลาวัณย สิงหศิลป
นางอัญชณา สิทธิภานุนันท
ลักษณะงาน/โครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ 2564
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนา
การศึกษา เกี่ยวกับการปฎิรูปการศึกษากระบวนการเรียนการสอน เปนกระบวนการที่สําคัญที่สุดในการ
จัดการเรียนรู เพื่อเสริมสรางและพัฒนาปลูกฝงใหเยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค สอดคลองกับกล
ยุทธระดับ สพฐ. ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม
ความสามารถดานเทคโนโลยี เพื่อเปนเครื่องการเรียนรู พัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ยุทธศาสตรของโรงเรียนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอมของโรงเรียน มีบรรยากาศแหงการเรียนรูเอื้อตอ
ความเปนสากล มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสมและทันสมัย สงเสริมการเรียนรูและคนควาอยางหลากหลาย
มาตรฐานการจัดการศึกษาขอที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับความตองการของสังคมและแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาสื่อสารใหถูกตองทั้งการฟง การ
อาน การพูด การเขียน และนักเรียนยังสามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองจากหองสมุด ซึ่งเปน
แหลงเรียนรูที่บรรจุความรูไวอยางหลากหลาย
ในปการศึกษาที่ผานมาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบานหนองบัวพบวายังไมบรรลุ
จุดประสงคตามที่ตั้งไวคือ รอยละ ๗๕ ในทุกรายวิชา ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากนักเรียนขาดทักษะในการอาน
ไมสนใจในการอาน และขาดทักษะการแสวงหาความรู เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน
ดังนั้นกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงไดจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อนักเรียนจะไดแนวคิดไปใชประโยชนในการ
แกปญหาการดําเนินชีวิตของนักเรียนและพัฒนาการเรียนรู
2.
1.
2.
3.

วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการอานไดคลองและถูกตองเพิ่มขึ้นกวาเดิม
เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานยิ่งขึ้น
เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
นักเรียนในโรงเรียนบานหนองบัวทุกชวงชั้นมีความรูและทักษะในการอานภาษาไทยและอานได
คลองแคลวทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอานเพิ่มขึ้นรอยละ 80
3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเฉลี่ยรอยละ 80
4. สถานที่ดําเนินการ
หองสมุดโรงเรียนบานหนองบัว และใตรมไมภายในบริเวณโรงเรียน
5. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ
5.1 ขั้นเตรียมการ
5.1.1 ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา และวางแผนการทํางาน
5.1.2 เสนอขออนุมัติดําเนินการ
5.1.3 เสนอขอจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพตางๆ
5.2 ขั้นดําเนินการ
5.2.1 มอบหมายงานแกผูเกี่ยวของ
5.2.2 ดําเนินงานตามโครงการ โดยการจัดซื้อหาวัสดุสิ่งตีพิมพตางๆมาไวบริการแก
นักเรียน
5.3 ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน
5.3.1 สอบถามคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการ
5.3.2 สรุปผลผลการดําเนิน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานผูเกี่ยวของ
5.3.3 เก็บผลการประเมินเปนขอมูล วิเคราะห เพื่อประกอบการวางแผนครั้งตอไป
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6. ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563 กุมภาพันธ 2564
ทุกๆวัน
ทุกๆวัน
ตลอดปการศึกษา

1.ประชุมคณะทํางาน
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ
4. ดําเนินงานตามโครงการโดยจัดกิจกรรมดังนี้
- แนะนําหนังสือที่นาสนใจ(ฝกอาน ฝกพูด)
- สํานวนไทยรายวัน
- คนหายอดนักอาน
- สงเสริมการอานภาษาไทย/วันสุนทรภู/
วันภาษาไทย
5. คัดเลือกและประกวดผลงานนักเรียนในวันสําคัญ ตลอดปการศึกษา
ตางๆ เชน วันสุนทรภู วันภาษาไทย วันแมแหงชาติ
วันเด็กแหงชาติ
6. นิเทศติดตามผล
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
7. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
30 มีนาคม 2564

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการ
นางสาวชุติมน สนทา
นางสาวชุติมน สนทา
นางสาวชุติมน สนทา
นางสาวชุติมน สนทา
และคณะครูประจําชั้น
นางอัญชณา สิทธิภานุนันท
และครูประจําชั้นทุกคน
นางสาวชุติมน สนทา

นางสาวชุติมน สนทา

7. การประเมินผล
7.1 สังเกตการอาน
7.2 ทดสอบ
7.3 บันทึกการอาน
7.4 ประกวดผลงาน
8. งบประมาณ
งบประมาณ จํานวน หนังสือหองสมุด 4,000 บาท
9. ระยะเวลา
พฤษภาคม 2563- 28 กุมภาพันธ 2564
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน รูจักแสวงหาความรูและศึกษาคนควาเพิ่มเติม
2. นักเรียนสามารถอานหนังสือไดคลองแคลวและถูกตอง
3. นักเรียนมีสื่อสิ่งตีพิมพสําหรับใชในการศึกษาคนควาอยางพอเพียง
4. โรงเรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
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โครงการ
แผนงาน
สอดคลองกลยุทธิ์สพฐ ที่ 2
มาตรฐานการศึกษาที่ 3
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลา

การแกปญหาการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 6
(โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
การบริหารงานวิชาการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
นายปรีชา วิเศษชัย
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท นางลาวัณย สิงหศิลป
นายนาวิน วงศวิเศษ และครูประจําชั้น
โรงเรียนบานหนองบัว
โครงการตอเนื่อง
พฤษภาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564

1. หลักการและเหตุผล
ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติไทย เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปน
เอกภาพของชาติและเริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือ
ใชในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจอันดีตอกันของคนในชาติ ภาษาไทยเปนสาระการเรียนรู
ทางทักษะตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญในการใชภาษาทั้ง 4 ดาน ไดแก การฟง การพูด การอาน และ
การเขียน เพราะการฟงและการอานเปนทักษะของการรับรูเรื่องราวตางๆสวนการพูดและการเขียนเปน
ทักษะของการแสดงออกดวยการแสดงความคิดเห็น ความรูและประสบการณ การเรียนรูภาษาไทยจึง
จําเปนตองเรียนรูและตองใชภาษาไทยใหถูกตองและกฎเกณฑตรงตามความหมายและมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนบานหนองบัว ไดตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องนี้เปนอยางดี จึงไดจัดกิจกรรม
โครงการและสงเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยใหแกนักเรียนทุกคน โดยเนนทักษะการฝกทักษะทาง
ภาษาอันไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ
มีประสบการณทางภาษาและสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
จากการสํารวจของโรงเรียน พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3-4 มีจํานวนหนึ่งที่ยัง
อานหนังสือไมได ถาหากไมรีบหาทางแกไขปญหานี้ โดยปลอยใหนักเรียนเหลานี้มีสภาพเชนนี้ตอไป แลว
จะแกไขยากจะเปนอุปสรรคตอการเรียนภาษาไทยและสาระการเรียนรูอื่นๆดวย ทางโรงเรียนจึงได
จัดโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 6 สามารถอานหนังสือได
2. เพื่อใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 6 สามารถอานหนังสือไดเทาเทียมกับเพื่อนๆ
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ในระดับชั้นเดียวกัน
3. เพื่อใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 6 มีทัศนคติที่ดีตอสาระการเรียนรูภาษาไทย
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 6 อานหนังสือใหไดทุกคน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 สามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตไดอยางเปนสุข
4. วิธีดําเนินการ
ขั้นเตรียม
1. สํารวจจํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการกิจกรรม การแกปญหาการพัฒนาทักษะ
การอาน
2. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานตามโครงการ จัดทําโครงการและเสนอโครงการตอ
ผูบริหาร วางแผนจัดหาวัสดุ – อุปกรณและเครื่องมือตางๆในการดําเนินงานตามโครงการ
5. ขั้นการดําเนินงาน
5.1 ประสานงานกับหนวยงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการ
5.2 กําหนดแนวทางหรือแผนงานพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน
5.3 วินิจฉัยผูเรียนเปนรายบุคคล
5.4 ดําเนินงานตามแผนงานหรือกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอานตามโครงการที่กําหนดไว
5.5 นิเทศและติดตามผลโครงการ
5.6 การประเมินผล
5.7 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
6. งบประมาณ
งบประมาณ

จากงบประมาณวัสดุการศึกษา

7. การประเมินผล
7.1 การตรวจสอบจากตารางความกาวหนาที่บันทึกไวเปนระยะๆสังเกตการณอานคํา ประโยค
หรือขอความที่กําหนดให
7.2 ทดสอบการอานคํา, ขอความหรือประโยคที่กําหนดให
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 สามารถอานหนังสือได
8.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 มีทัศนคติท่ดี ีตอสาระการเรียนรูภาษาไทยและนําไป
ใชในชีวิตจริงได
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 2
สนองกลยุทธที่ 2
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
การบริหารงานวิชาการ
กระบวนการบริหารและจัดการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
นายปรีชา วิเศษชัย
นางสุมาลี ใจดี นางฐปรัตน ทองยัง
โรงเรียนบานหนองบัว
โครงการตอเนื่อง
14 พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา24 (5) และมาตรา (30) ที่พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ไดบัญญัติ ให
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวยความ
สะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนการสอน ซึ่งเกี่ยวของกับครูผูสอน
โดยตรง ดังนั้นครูในยุคปจจุบัน จึงตองปรับเปลี่ยนบทบาทใหเปนผูรอบรูและสามารถทําวิจัยได
การวิจัยในชั้นเรียนเปนนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง นํามาใชเพื่อแกปญหาในชั้นเรียน ประโยชน
ทําวิจัยไมเพียงแตจะชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพแตยังชวยพัฒนาวิชาชีพครูใหมี
ความเขมแข็งยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครูผูสอนนํากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอ
2. เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ ไดแก
3.1.1 จํานวนครู 18 คน
3.1.2 นักเรียนชั้นอนุบาล- ม.3 จํานวน 330 คน
3.2 ดานคุณภาพ
3.2.1 ครูสามารถแกปญหาในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ครูสามารถนําแนวทางที่ไดจากการวิจัยมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อรวมกันพัฒนาศาสตรของวิชาชีพใหมีความกาวหนายิ่งขึ้น
3.2.3 ผูเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่ครู
ตองการ
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4. วิธีดําเนินการ
4.1 ประชุมคณะทํางาน
4.2 เสนอโครงการ
4.3 ดําเนินงาน
4.4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
5. ระยะเวลาดําเนินงาน
รายละเอียดของกิจกรรม
1. เสนอกิจกรรมตอผูบริหาร
2. การอนุมัติกจิ กรรม
3. จัดประชุมครูผูสอนวางแผน
งานการการทําวิจัยในชั้นเรียน
4. ดําเนินตามกิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
1-18 พฤษภาคม 2563
1-18 พฤษภาคม 2563
1-18 พฤษภาคม 2563

ผูรับผิดชอบ
นางฐปรัตน ทองยัง
ผูอํานวยการ
นางฐปรัตน ทองยัง

21 พฤษภาคม 2563 ถึง
21 มีนาคม 2564

นางสุมาลี ใจดี
นางฐปรัตน ทองยัง

5.ติดตามผลและประเมินผล

21 มีนาคม 2564

นางฐปรัตน ทองยัง

6. งบประมาณ
- จากงบประมาณคาวัสดุการศึกษา
7. การประเมินผล
7.1 สังเกต
7.2 สอบถาม
7.3 วัดความพึงพอใจ
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 ชวยปรับเปลี่ยนบทบาทของครู ทําใหครูเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
8.2 ครูผูสอนสามารถทํางานวิจัยได
8.3 ครูผูสอนสามารถนําผลการวิจัยมาใชเพื่อแกปญหาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 3
สนองกลยุทธที่ 2
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรู (โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน)
การบริหารงานวิชาการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
นายปรีชา วิเศษชัย
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน นายปริญญา สุภา
โรงเรียนบานหนองบัว
ตอเนื่อง
1 มิถุนายน 2563 - 30 มกราคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2545มุงการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนเปนผูจัดประสบการณและ
สนับสนุนใหผูเรียนไดรับประสบการณ การศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ที่นอกเหนือจากการเรียน
ในหองเรียน ซึ่งอาจจะเปนการเรียนรูจากบุคลากร สถานที่ ตลอดจนสิ่งแวดลอมตางๆที่จะทําใหผูเรียน
ไดรับประสบการณตรง ตื่นเตน นาสนใจและสามารถนําความรูมาประยุกตใชในการเรียน
และใชในการดํารงชีวิตประจําวันได
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน/ทองถิ่น ใหเปนประโยชนแกผูเรียนและการเรียนการสอน
2.2 เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงในการศึกษาหาขอเท็จจริงตางๆดวยตนเอง
2.3 เพื่อใหผูเรียนมีความสามัคคีในหมูคณะ
2.4 เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนใหสมบูรณในการใชประโยชน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนรอยละ 100 ไดรับความรูจากการไปศึกษาแหลงเรียนรู ทั้งภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนรอยละ 100 สามารถนําความรูที่ไดจากการไปศึกษาแหลงเรียนรูนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได ในระดับดีมาก
4. วิธีดําเนินการ
2.1 ฝายวิชาการ/หัวหนาชวงชั้น/หัวหนากลุมสาระการเรียนรู สํารวจสถานที่ไปศึกษา
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แหลงเรียนรู
4.2 เสนอโครงการอนุมัติ
4.3 แตงตั้งคณะทํางาน
4.4 ดําเนินการตามแผนโดยใหนักเรียนไดไปศึกษาแหลงเรียนรูท้งั ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน
4.5 สรุปรายงานผล
5. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
1. ประชุมวางแผนที่จะไปศึกษาแหลงเรียนรู 16 พฤษภาคม 2563 นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
2. เขียนโครงการ
17 พฤษภาคม 2563
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
3. เสนอขออนุมัติโครงการ
20 พฤษภาคม 2563 นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
4. แตงตั้งคณะติดตอสถานที่ที่จะไปศึกษา
20 พฤษภาคม 2563 นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
แหลงเรียนรู
5. จัดทําขอมูลแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับ
กลุมสาระการเรียนรู
20 พฤษภาคม 2563 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
6. นํานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรู
ตามกลุมสาระการเรียนรู
พฤษภาคม 2563 - หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
7. สอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
มกราคม 2564
ครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรู
8. ประเมินผล
กุมภาพันธ 2564
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
9. สรุปรายงาน
21 มีนาคม 2564
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน

6. งบประมาณ

เรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ

7. การประเมินผล
7.1 การสังเกต
7.2 สอบถาม
7.3 ความพึงพอใจ
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นักเรียนไดรับความรูและประสบการณตรง รอยละ 100
8.2 นักเรียนไดรับความสนุกสนานและไดเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน
8.3 นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น รอยละ 70
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โครงการ
แผนการ
มาตรฐานการศึกษาที่ 7
สนองกลยุทธที่ 2
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา(โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
การบริหารงานวิชาการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
นายปรีชา วิเศษชัย
นายวิรุฬห จุลนิล และนายปริญญา สุภา
โรงเรียนบานหนองบัว
โครงการตอเนื่อง
ตลอดปการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการเรียนรูของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยกิจกรรมการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ การสอนจึงลดบทบาทของครูจากผูบอก ผูบรรยาย มาเปนผูจัดบรรยากาศการกิจกรรมกระตุน
ใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง ครูจึงเปนผูสรางสื่อ/นวัตกรรม เพื่อนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โรงเรียนบานหนองบัว ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวขางตน จึงไดจัดใหมีโครงการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อลดบทบาทของครูจากผูบอก ผูบรรยาย มาเปนผูจัดบรรยากาศการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
2.2 เพี่อใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองและมีสื่อประกอบการเรียนการสอน
2.3 เพื่อใหครูไดพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายทันสมัย
2.4 เพื่อใหครูนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.5 จัดใหมีหองศูนยสื่อเพื่อเก็บสื่อการเรียนการสอนครบทุกกลุมสาระการเรียนรู
3. เปาหมาย
3.1 ครูไดพัฒนาสื่อ นวัตกรรม โดยสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
3.2 ครูมีสื่อ นวัตกรรม ที่ใหมและหลากหลายเพื่อใชสอนนักเรียน
3.2 นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น
4. วิธีดําเนินการ
4.1 ประชุมคณะทํางานเพื่อเขียนโครงการ
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4.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
4.3 ดําเนินการตามโครงการ
5. ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
1. ประชุมคณะทํางาน เพื่อวางแผน เขียนโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ดําเนินงานตามโครงการ
3.1 แตงตั้งคณะทํางาน
3.2 สํารวจ/รวบรวมสื่อที่มีอยูลงทะเบียนจัดเก็บ
ใหเปนระบบเพื่อเผยแพร
3.3 อบรมครูเพื่อผลิตสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
3.4 ครูผลิตสื่อ นวัตกรรม
3.5 นําสื่อ นวัตกรรม ไปใชสอนกับนักเรียน
3.6 จัดทําทะเบียนการใชสื่อ
3.7 เสนอขออนุมัติการจัดซื้อในสวนที่ยังไมครบ
4. นิเทศติดตามผล/ประเมินผล
5. สรุปรายงาน

6. งบประมาณ

ระยะเวลา
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
ตลอดปการศึกษา
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563

ผูรับผิดชอบ
นายปรีชา วิเศษชัย
นายวิรุฬห จุลนิล
นายวิรุฬห จุลนิล
นายวิรุฬห จุลนิล
นายวิรุฬห จุลนิล

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

นายปริญญา สุภา

เดือนละ 1 ชิ้น
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ปลายภาคเรียน

คณะครูทุกคน
ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู
ครูทุกคน
หัวหนาและคณะ
นายวิรุฬห จุลนิล
นายวิรุฬห จุลนิล

จากงบประมาณคาวัสดุการศึกษา

7. การประเมินผล
7.1 สังเกต
7.2 ประเมินผลการใชสื่อ
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
8.2 นักเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง
8.3 ครูมีสื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมๆและหลากหลาย
8.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 2
สนองกลยุทธที่ 3
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

นิเทศภายใน (โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยางยั่งยืน
ของสถานศึกษา)
การบริหารงานวิชาการ
กระบวนการบริหารและจัดการ
พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นายปรีชา วิเศษชัย
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท นายนาวิน วงศวิเศษ
นายปริญญา สุภา นางสุมาลี ใจดี นางลาวัณย สิงหศิลป
โรงเรียนบานหนองบัว
ตอเนื่อง
ตลอดปการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
การนิเทศภายในเปนยุทธศาสตรที่สําคัญ ตอการพัฒนาการศึกษาจะชวยจัดการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบานหนองบัวตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนโดยใหความ
ชวยเหลือครูในโรงเรียนใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจและไดรับความรวมมือจาก
บุคลากรในโรงเรียน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหโรงเรียนจัดการนิเทศภายในอยางมีระบบ
2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางแกปญหาในการปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อเสนอแนะเทคนิควิธีการสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียน
2.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานในโรงเรียน
3. เปาหมาย
3.1 จัดการนิเทศภายในอยางมีระบบ
3.2 บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและใหความรวมมือ
3.3 ครูสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดวยเทคนิควิธีที่มีประสิทธิภาพ
3.4 นักเรียนไดรับการพัฒนาทุกดาน ทางรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ
และสังคมไดเต็มตามวัยและตามศักยภาพ
3.5 บุคลากรโรงเรียนบานหนองบัวพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐานโรงเรียน
4. วิธีดําเนินงาน
1. แตงตั้งและประชุมคณะทํางานเพื่อเขียนโครงการ
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2.
3.
4.
5.
6.

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมคณะทํางาน
ประชุมคณะครูใหรับทราบแนวปฏิบัติ
ดําเนินการ
ติดตามนิเทศประเมินผล

5. กิจกรรมและระยะการดําเนินงาน
กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
1. ประชุมวางแผน
2. แตงตั้งคณะทํางานมอบหมายงาน
3. ดําเนินการตามโครงการ
3.1 การประชุมทางวิชาการ
3.2 การสังเกตการสอน
3.3 การใหการศึกษาเอกสารหรือตํารา
3.4 การอบรม
3.5 การเยี่ยมชั้นเรียน
3.6 การสังเกตพฤติกรรมการสอน
4. นิเทศติดตามผล
5. สรุปรายงาน

ระยะเวลา
14 พฤษภาคม 2563
31 พฤษภาคม 2563
ตลอดปการศึกษา
เดือนละ 1 ครั้ง
สัปดาหละ 1 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง
ภาคเรียนละ 1-2 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง
สัปดาหละ 1 ครั้ง
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ผูรับผิดชอบ
นายปรีชา วิเศษชัย
นายปรีชา วิเศษชัย
คณะครูวิชาการโรงเรียน
นายปรีชา วิเศษชัย
นายปรีชา วิเศษชัย
หัวหนาระดับชั้นเรียน
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท
คณะครูวิชาการโรงเรียน
นายปรีชา วิเศษชัย
นายปรีชา วิเศษชัย
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท

6. งบประมาณ
7. การประเมินผล
7.1 ออกเยี่ยมหองเรียน
7.2 ตรวจงานธุรการประจําชั้น และ แผนการจัดการเรียนรู
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 คณะครูโรงเรียนบานหนองบัวทุกคนสามารถปฏิบัติงานไดตามนโยบาย และภารกิจงาน
ทั้ง 4 งาน ของโรงเรียน อยางมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 1
สนองกลยุทธที่ 2
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

แนะแนวการศึกษา
การบริหารงานวิชาการ
คุณภาพผูเรียน
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
นายปรีชา วิเศษชัย
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน นายวิรุฬห จุลนิล
นางยุพิน ดวงแพงมาศ
โรงเรียนบานหนองบัว
โครงการตอเนื่อง
14 พฤษภาคม 2563 - 21 มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนบานหนองบัวจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ทุกชวงชั้น โดยมุงเนนพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกายและจิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม นักเรียน
สวนมากอยูในชุมชนที่มีปญหาหลายดาน มีผลกระทบตอการเรียนการสอน กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรม
สําคัญ ที่ครูทุกคนตองเอาใจใส นํากระบวนการไปแกปญหา และเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน
2.วัตถุประสงค
1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหเกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับวิสัย
ทัศนของโรงเรียนตามสภาพความตองการและปญหาของผูเรียน
2. จัดกิจกรรมแนะแนวใหครอบคลุมทั้งดานการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและสังคม
3. จัดทําขอมูลเด็กเนนรายบุคคลและระเบียนสะสม และคัดกรองนักเรียนทุกหองเรียน มีการ
วิเคราะหปญหาและจัดกระบวนการแกปญหา มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
4. นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมแนะแนวทุกชวงชั้น ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5. พัฒนาบุคลากรงานแนะแนวใหมีวามรูความเขาใจในงานแนะแนวโรงเรียน
6. ปรับปรุงหองแนะแนวเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูเรียนที่มาใชบริการ
3.เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมและมีการรายงานอยางเปนระบบ
2. นักเรียนทุกชวงชั้นไดรวมกิจกรรมครอบคลุมทุกดาน
3. ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว
เชิงคุณภาพ
1. วิเคราะหขอมูลนักเรียน และแกปญหาไดตามวัตถุปะสงค
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2. ครูผูจัดกิจกรรมแนะแนวทุกคน สามารถจัดกิจกรรมไดอยางเปนระบบ
3. ครูในโรงเรียนมีความรูความเขาใจงานแนะแนวโรงเรียนเปนอยางดี
4.การดําเนินงาน
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. แตงตั้งครูผูรับผิดชอบ
3. ปฏิบัติตามโครงการ
4. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
6. ประเมินโครงการ
5.กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินการ

1.
2.
3.

4.
5.
6.

กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
ประชุมเสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามโครงการ
- จัดทําขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลทุกชั้น
- วิเคราะหขอมูลนักเรียนและจัด
กระบวนการแกปญหา
- ศึกษารายกรณี
- จัดบริการแนะแนว 5 บริการ
- กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน
- กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอ
- นิทรรศการแนะแนว
นิเทศติดตามผลโครงการ
ประเมินโครงการ
รายงานโครงการ

ระยะเวลา
เมษายน 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563 – มีนาค2564
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา

ผูรับผิดชอบ
นายปรีชา วิเศษชัย และคณะ
นายปรีชา วิเศษชัย และคณะ
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตนและครูประจําชั้น
แนางอิสรีย ฐิติชัยรัตนละคณะ
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตนและ
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตนและครูพิเศษ
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตนผูรับผิดชอบ
โครงการและครูประจําชั้น
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตนและคณะ
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตนและคณะ

มีนาคม 2564
สิงหาคม 2563
มีนาคม 2564
กุมภาพันธ 2564
พฤษภาคม 2563–มีนาคม 2564 นายปรีชา วิเศษชัย และคณะ
มีนาคม 2564
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
มีนาคม 2564
นางอิสรีย ฐิตชิ ัยรัตน

6. งบประมาณ
ใชงบประมาณ 2,000 บาท
7. การประเมินผล
7.1 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
7.2 เยี่ยมบานนักเรียน
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8. ผลที่จะไดรับ
8.1 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนการ
8.2 ทุกชั้นเรียนจัดทําขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล มีระบบคัดกรองนักเรียน
8.3 ครูทุกคนทําหนาที่เปนครูแนะแนวไดถูกตอง
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 2
สนองกลยุทธ2
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ตนแบบการจัดการเรียนรวม (Inclusive School) (โครงการเรียนรวม
อยางมีคุณภาพเด็กทุกคนตองพัฒนา)
การบริหารงานวิชาการ
กระบวนการบริหารและจัดการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันทร นายพิเชาวน องคอนุรักษ
นางประณมเพียร โพธิ์นา นางลาวัณย สิงหศิลป และคณะครูทุกคน
โรงเรียนบานหนองบัว
โครงการตอเนื่อง
14 พฤษภาคม 2563 - 21 มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนบานหนองบัวเปนตนแบบการจัดการเรียนรวมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในป
การศึกษา 2555 ไดจัดการเรียนรวมมาตั้งแตปการศึกษา 2533 จนถึงปจจุบัน มีเด็กพิเศษทุกประเภท
เขามาเรียนรวมทุกป เด็กพิเศษสวนมากมีพัฒนาการดีขึ้นอยางชัดเจน ในปการศึกษา 2556 ไดพัฒนา
โรงเรียนเครือขายจํานวน 8 โรงเรียนคือ โรงเรียนหนองตูม โรงเรียนบานดอนอุดม โรงเรียนอนุบาล
อุดรธานี โรงเรียนบานหนองตุ โรงเรียนบานเลี่ยมพิลึก โรงเรียนบานมวงสวางสามัคคี โรงเรียนอนุบาล
หนองหินและโรงเรียนบานหนองเหล็ก และโรงเรียนบานหนองบัวเปนที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาและบุคคล
ทั่วไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จําเปนตองใชในชีวิตประจําวันใหกับเด็กพิเศษ
2. เพื่อใหเด็กพิเศษสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติไดอยางมีความสุข
3. เพื่อใหเด็กพิเศษสามารถอานออก เขียนได คิดคํานวณและฝกทักษะอาชีพไดตาม
ความสามารถ
4. เพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือขายจํานวน 8 โรงเรียน ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนเด็กพิเศษ
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
1. ครูผูสอนทุกคน มีความรูความเขาใจในการสอนเด็กพิเศษ
2. เด็กพิเศษที่เรียนรวมในหองปกติสามารถอาน เขียน และคิดคํานวณไดรอยละ 60
3. เด็กพิเศษที่เรียนในหองเรียนพิเศษโดยเฉพาะมีพัฒนาการดีขึ้นรอยละ 60
4. เด็กพิเศษมีความรูในการฝกทักษะอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษาไดรอยละ 50
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3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
- เด็กพิเศษสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติไดอยางมีความสุข

4. ผลการดําเนินงาน
1. ประชุมคณะทํางาน
2. เสนอโครงการ
3. ปฏิบัติตามโครงการ
4. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการ
5. สรุป ประเมินโครงการและรายงานผลการดําเนินการ
5. กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินการ
กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
5.1 ประชุมคณะทํางาน
30 มีนาคม 2563
นายปรีชา วิเศษชัย
5.2 เขียนโครงการ
30 มีนาคม 2563
นางประณมเพียร โพธิ์นา
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
14 พฤษภาคม 2563 –
นางประณมเพียร โพธิ์นาและคณะ
30 มีนาคม 2564
5.3.1 สํารวจขอมูลเด็กแตละชั้น
14 - 30 พฤษภาคม 2563 นางลาวัลย สิงหศิลป
5.3.2 ปฐมนิเทศ
15 พฤษภาคม 2563
นางประณมเพียร โพธิ์นาและคณะ
5.3.3 ดําเนินการสอนและจัด
15 พฤษภาคม 2562 ครูประจําวิชาและครูประจําชั้น
กิจกรรมเสริม(การแขงขันกีฬา,ทักษะ 21 มีนาคม 2563
ทางวิชาการ,ทัศนศึกษาฯลฯ)
5.3.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
มิถุนายน 2563
นายปรีชา วิเศษชัยและคณะ
5.4 นิเทศติดตามผล
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
นางประณมเพียร โพธิ์นาและคณะ
5.5 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
21 มีนาคม 2564
นางประณมเพียร โพธิ์นาและคณะ
6. งบประมาณ - บาท
1. วัสดุอุปกรณ
2. วัสดุการศึกษา
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
4. อื่นๆ (ศึกษาแหลงเรียนรู)
7. การประเมินผล
1. สังเกตการสอน
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2. เยี่ยมหองเรียนที่มีเด็กพิเศษเรียนรวม
3. นิเทศติดตามผลโรงเรียนในเครือขาย
4. แบบสอบถาม
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูผูสอนทุกคนมีความรูความเขาใจเด็กพิเศษไดครบทุกคน
2. เด็กพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติมีความสุขรอยละ 80
3. เด็กพิเศษสามารถอาน เขียน คิดคํานวณไดรอยละ 60
4. เด็กพิเศษมีความรูในการฝกทักษะอาชีพเมื่อจบการศึกษาไดรอยละ 50
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 3
สนองกลยุทธที่ 2

ภาษาอังกฤษวันละคํา(โครงการสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร)
การบริหารงานวิชาการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน

หัวหนางาน

นายปรีชา วิเศษชัย

ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

นางประณมเพียร โพธิ์นา นายนาวิน วงศวิเศษ นางสาวชุติมน สนทา
โรงเรียนบานหนองบัว
โครงการตอเนื่อง
14 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษนับเปนภาษาสากลที่ใชกันอยางแพรหลายทั่วโลก โดยเฉพาะในโลกของการ
ติดตอสื่อสาร หากนักเรียนมีความรูความเชี่ยวชาญในการติดตอสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ นักเรียนก็จะ
สามารถชิงความไดเปรียบในการเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว และเปนประโยชนในการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้นไป แตจากผลการประเมินการสอบ NT ( การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ )
และ O – NET ( การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ) ทําใหทราบวา ผลการประเมินในกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศอยูในระดับคอนขางต่ํา มีสาเหตุมาจากการที่นักเรียนสวนใหญ ไมรู
ความหมายของคําศัพทที่จําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน ไมสามารถนําคําศัพทไปใชในการสื่อสารไดดังนั้น
ผูสอนจึงไดนํากิจกรรมเสนอคําศัพทภาษาอังกฤษวันละคํา ( A New Word For You ) หนาเสาธง
เพื่อฝกใหนักเรียนไดเรียนรูคําศัพทอยางตอเนื่องทุกวัน และเปนการเพิ่มพูนทักษะใน การพูด กลา
แสดงออก และกลาที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษดวยประโยคงาย ๆ กับบุคคลอื่นในชุมชน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนรูความหมายของคําศัพทมากขึ้น
2. เพื่อใหนักเรียนกลาที่จะพูดสื่อสารภาษาอังกฤษกับครูและเพื่อนนักเรียนดวยประโยคงาย ๆ
3. เพื่อใหนักเรียนใหความสนใจและมีสวนรวมในการเสนอคําศัพทหนาเสาธง
4. เพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้นอยางตอเนื่อง ดูจากการมีสวนรวม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน และผลการประเมินจากการทําแบบฝกหัด ใบงาน โครงงาน
และแบบทดสอบ
3. เปาหมาย
1. ผูเรียนรอยละ 80 มีนิสัยรักการอาน การเขียนและการฟง รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล
2. ผูเรียนรอยละ 80 สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆรอบตัว ใชหองสมุด แหลงความรู
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และสื่อตางๆไดทั้งในและนอกสถานศึกษา
3. ผูเรียนรอยละ 80 มีวิธีการเรียนรูของตนเอง เรียนรูรวมกับผูอื่นได สนุกกับการเรียนรู
และชอบ มาโรงเรียน
4. วิธีดําเนินการ
1. เขียนโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
3. ดําเนินงานการตามแผน
5. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินงาน
1.
2.
3.
4.

รายละเอียดของกิจกรรม
เสนอโครงการตอผูบริหาร
การอนุมัติโครงการ
แตงตั้งคณะทํางานตามโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ

- การพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการ
สื่อสารอยางนอย 2 ภาษา
1.กิจกรรมเขียนภาษาอังกฤษวันละ 5 คํา 2.
กิจกรรมแขงขันเปดดิกชันนารี
3. กิจกรรม Crossword
4. กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
5. กิจกรรมภาษาอังกฤษหนาเสาธงวันละคํา
5. ติดตามผลและประเมินผล

6. งบประมาณ จากวัสดุการศึกษา
7. การประเมินผล
1. ผลงานผูเรียน
2. สังเกตพฤติกรรม
3. สัมภาษณ

ระยะเวลาดําเนินการ
12 พฤษภาคม 2563
12 พฤษภาคม 2563
15 พฤษภาคม 2563
17 พฤษภาคม 2563
ตลอดปการศึกษา

ผูรับผิดชอบ
นางประณมเพียร โพธิ์นา
ผูอํานวยการ
นางประณมเพียร โพธิ์นา
นางประณมเพียร โพธิ์นา
และคณะ

ตลอดปการศึกษา

นางประณมเพียร โพธิ์นา
และคณะ
นางประณมเพียร โพธิน์ า
นางประณมเพียร โพธิ์นา

มิถุนายน – ธันวาคม
สิงหาคม – มีนาคม
ตลอดปการศึกษา

21 มีนาคม 2564

นางประณมเพียร โพธิ์นา
และคณะ
นางประณมเพียร โพธิ์นา
และคณะ
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลการพัฒนาจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกการพัฒนา
สมรรถนะที่สําคัญตามหลักสูตร 5 ดาน พบวา นักเรียนเขียนภาษาอังกฤษวันละ 5 คําทุกวันๆ นักเรียนรูจัก
คําศัพทภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นและสามารถจดจําได 70 % ตอภาคเรียน การแขงขันเปดดิกชันนารี
นักเรียนรูจักชนิดของคําศัพท และความหมายของคําศัพทภาษอังกฤษ ทองภาษาอังกฤษหนาเสาธงวันละคํา
นักเรียนเรียนรูประโยคภาษาอังกฤษ ความหมาย และฝกการเปนผูนําผูตามกลาแสดงออกตอสาธารณชน
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โครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐานที่ 2
สนองกลยุทธที่ 3
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในอยางยั่งยืนของสถานศึกษา
การบริหารงานวิชาการ
กระบวนการบริหารและจัดการ
พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นายปรีชา วิเศษชัย
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท นายนาวิน วงศวิเศษ
นายพิเชาวน องคอนุรักษ นางลาวัณย สิงหศิลป และคณะครู
โรงเรียนบานหนองบัว
โครงการตอเนื่อง
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551 หมวด 6 มาตรา 48 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหสถานศึกษาทุกแหงจัด
ใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
จัดการที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่
เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อ
รองรับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานแลประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษา
ทุกแหงตองรับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอยาง
นอย 1 ครั้งในทุกระยะ 5 ป
โรงเรีย นบ านหนองบั ว เห็ น ความสําคัญ ดังกลาว จึงจัดทํ าโครงการสงเสริมการประกัน คุณ ภาพ
ภายในขึ้นเพื่อ ใหการบริหารและจัดการภายในสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมสอดคลอง
กับศักยภาพของผูเรียนและแนวทางการจัดการศึกษาแหงชาติ ที่จะพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ และความตองการของสถานศึกษาซึ่งสรุปจากการประเมิน
สภาพความสําเร็จในปการศึกษา 2554 และนําผลมาปรับปรุงแกไขในปการศึกษาตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวน
รวมของทุกฝาย และเพื่อเตรียมพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอก
2.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อรายงานผลคุณภาพการศึกษาใหผูปกครอง ผูเกี่ยวของรับทราบ
2.4 เพื่อพัฒนาระบบกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 มีการประกันคุณภาพภายใน รอยละ 80
3.1.2 ผูเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ รอยละ 80
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 มีการประเมินการดําเนินงานอยางนอยปละ๑ ครั้ง
3.2.2 ผูเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ
3.2.3 การเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ
3.2.4 การบริหารและการจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ
3.2.5 การพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ
3.2.6 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
4. การดําเนินงาน
1. ประชุมบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อจัดทําโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
3. ปฏิบัติตามโครงการ
4. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน
5. สรุป ประเมินโครงการและรายงานผล
5. กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม /ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
นางอัญชณา สิ ทธิภาณุนนั ท์
1 ประชุมบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อ
มีนาคม 2563
และคณะครู
จัดทําโครงการ
2 เสนอเพื่ออนุมัติโครงการ
มีนาคม 2563
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท
3 แตงตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบการ
มีนาคม 2563
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท
ประกันคุณภาพในสวนตาง ๆ
และคณะครู
4 ประชุมปฏิบัติการศึกษาผลการรายงาน
พฤษภาคม 2563 นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท
ตนเอง เพื่อจัดโครงการและกิจกรรม
และคระครู
5 จัดทําเอกสารและวัสดุสนับสนุนการ
พฤษภาคม 2563 นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท
ดําเนินงาน
และคณะครู
6 ดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรม
พฤษภาคม 2563 – นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท
21 มีนาคม 2564
7 ประเมินผลการดําเนินงาน
21 มีนาคม 2564 นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท
8 สรุปผลและจัดการเขียนรายงานการ
21 มีนาคม 2564 นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท
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ที่

กิจกรรม /ระยะเวลาดําเนินการ
ประเมินตนเองประจําป 2562

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

9

เผยแพรผลการประเมินแกหนวยงานตน
สังกัด

21 มีนาคม 2564

นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท

6. งบประมาณ
7. การประเมินผล

- บาท

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1. มีการประเมินการดําเนิน - ตรวจสอบจากการรายงานการ
งานอยางนอยปละ ๑ครั้ง
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ผูเรียนมีคุณภาพและ
- ตรวจสอบผลการประเมินดานผูเรียน
มาตรฐานตามเกณฑ
จากรายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดานคุณภาพผูเรียน
3. การเรียนการสอนมี
- ตรวจสอบผลการประเมินดานผูเรียน
คุณภาพและมาตรฐานตาม จากรายงานการประกันคุณภาพภายใน
เกณฑ
สถานศึกษา ดานการจัดการเรียนการ
สอน
- ตรวจสอบผลการประเมินดานผูเรียน
4. การบริหารและการจัด
การศึกษามีคุณภาพและ
จากรายงานการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานตามเกณฑ
สถานศึกษา ดานการบริหารและการ
จัดการศึกษา
5. การพัฒนาชุมชนแหงการ - ตรวจสอบผลการประเมินดานผูเรียน
เรียนรูมีคุณภาพและ
จากรายงานการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานตามเกณฑ
สถานศึกษา ดานการพัฒนาชุมชนแหง
การเรียนรู
6. สถานศึกษามีการจัดทํา
- ตรวจสอบการจัดทําเอกสาร
รายงานการประเมินตนเอง รายการการประเมินตนเอง

เครื่องมือที่ใช
- แบบรายงานคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
- แบบประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
- แบบรายงานคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

- แบบประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
- รายงานคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

- แบบรายงานคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 สถานศึกษามีคูมือการจัดทําระบบประกันคุณภาพภายใน
8.2 สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่แสดงแผนงานโครงการ กิจกรรม
วิธีการ งบประมาณ และผูร ับผิดชอบอยางชัดเจน
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โครงการ

ปรับปรุงมุมประสบการณเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย(โครงการโรงเรียน
สวยหองเรียนงาม)

แผนงาน

บริหารงานวิชาการ

มาตรฐานการศึกษาที่ 4

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สนองกลยุทธขอที่ ที่ 4

สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

หัวหนางาน

นายปรีชา วิเศษชัย

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางสาวณัฐฐินันทร โยธะชัย/นางสาวอริสา ชอบทางดี

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนบานหนองบัว

ลักษณะโครงการ

โครงการตอเนื่อง

ระยะเวลาดําเนินการ

พฤษภาคม 2563– ตุลาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดย
มุงเนนใหความสําคัญกับผูเรียนเปนหลักเพื่อเปนการเตรียมรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกดาน
เทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจการเมือง ทั้งนี้ไดใหความสําคัญสูงสุดในกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางนั้น จะทําใหบทบาทของผูเรียนเปลี่ยนจากผูรับมาเปนผูเรียนและเปลี่ยนบทบาทของครูผูสอน
หรือ ผูถายทอดความรูมาเปนผูจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอจึงถือวาเปนหัวใจสําคัญที่สุดของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะตองจัด
ใหเอื้อตอการเรียนรูซึ่งการจัดกิจกรรมการสอนบางอยาง บางเนื้อหาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีสื่อมีอุปกรณ
ประกอบ เพื่อเกิดการกระตุนความสนใจของเด็กนักเรียนใหเกิดความอยากรู อยากเห็น อยากทดลอง ใน
กิจกรรมที่ผูสอนจัดขึ้น
การจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอยางยิ่งของเด็กปฐมวัยเพื่อที่จะทําใหเกิดการเรียนรูผานการ
เลน ผานการปฏิบัติดวยตนเองจากการเขารวมกิจกรรม เชน กิจกรรมเสริมประการณ กิจกรรมสรางสรรค
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจง เปนตน มีการจัดการในชั้นเรียน จัดสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข เชน มีการจัดมุมหนังสือ มุมบล็อก
มุมบาน หรือมุมบทบาทสมมุติ ซึ่งจะทําใหเด็กเกิดพัฒนาการตางๆทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ-
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จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ตลอดจนลักษณะนิสัยเปนไปอยางถูกตอง ตามหลักวิชาการเต็มตาม
ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตอไป
ดังนั้นงานการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1-2 โรงเรียนบานหนองบัว จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะดําเนินการปรับปรุงมุมประสบการณและสื่อการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดความหลากหลายและเพียงพอ
ตอจํานวนนักเรียนในการเรียนการสอนตอไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาการเด็กทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา
2. เพื่อเปนการสงเสริมการจัดประสบการณตามศักยภาพ มีความเหมาะสมกับวัย และความ
แตกตางของแตละบุคคล
3. เพื่อเปนการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กนักเรียน เชน การจัดมุมประสบการณ
ตาง ๆ ตลอดจนกอใหเกิดบรรยากาศในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย อยากรู อยากเห็น อยากทดลอง
5. สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพียงพอตอจํานวนนักเรียน
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ปรับปรุงมุมประสบการณ ระดับชั้น อนุบาล 1 และ อนุบาล 1 จํานวน 2 หองเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ทําใหเด็กนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการมาศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษา
3.2.2 เกิดกระบวนการเรียนรูที่มีความเหมาะสมตามศักยภาพของเด็กนักเรียน
3.2.3 ชุมชนหรือผูปกครองนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
4. วิธีดําเนินการ
1. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทาง
2. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติเห็นชอบจากผูบริหาร
3. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
4. ดําเนินการตามโครงการที่ไดจัดเตรียมไว
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการปรับปรุงมุมประสบการณ สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใน ภาค
เรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2563
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6. งบประมาณ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงมุมประสบการณตาง ๆ จํานวน
5,000 บาท
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวอริสา ชอบทางดี

ครูประจําชั้นอนุบาลปที่ 2

2. นางสาวณัฐฐินันทร โยธะชัย

ครูประจําชั้นอนุบาลปที่ 3

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. หองเรียนระดับชั้นอนุบาลมีมุมประการณที่หลากหลาย และเพียงพอตอจํานวนเด็กนักเรียน
2. ผูปกครองเด็กนักเรียนเกิดความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาและการสอนของครู
3. จํานวนเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลอาจจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
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การบริหารงานทัว่ ไป

87
โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 1
สนองกลยุทธขอที่ 2
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมวันสําคัญ (โครงการสงเสริมคุณธรรม )
บริหารงานทั่วไป
คุณภาพผูเรียน
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
นายปรีชา วิเศษชัย
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน นางลาวัณย สิงหศิลป นางรสสุคนธ มุลาลี
นางสาวณัฐฐินันทร โยธะชัย นางประณมเพียร โพธิ์นา
โรงเรียนบานหนองบัว
โครงการตอเนื่อง
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมวันสําคัญ เปนกิจกรรมที่สําคัญและจําเปนที่โรงเรียนจําตองปฏิบัติ ในระบบ
การเรียนรู เพื่อใหนักเรียนรูมีความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสม เกิดทักษะการเรียนรู
และตระหนักถึงความสําคัญในวันสําคัญตางๆ ทางโรงเรียนเห็นความสําคัญจึงไดจัดโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหนักเรียนไดรูจักวันสําคัญ
2.เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตนไดถูกตองในวันสําคัญตาง ๆ
3.เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักถึงประเพณีวัฒนธรรมไทย
4. เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกถึงการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนบานหนองบัวเขารวมกิจกรรมวันสําคัญของโรงเรียนบานหนองบัวทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนบานหนองบัวนําความรูท ี่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันและอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข
4. วิธีดําเนินงาน
1. เสนอโครงการวันสําคัญ
2. ดําเนินงาน
3. นิเทศติดตามผล
4. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
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5. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
1.
2.
3.
4.

แตงตั้งคณะทํางาน
เขียนโครงการ
เสนอโครงการ
ดําเนินงานตามโครงการ
4.1 วันไหวครู
4.2 วันวิสาขบูชา
4.3 วันสุนทรภู
4.4 วันคลายวันสถาปนาลูกเสือ
4.5 วันอาสาฬหบูชา, วันเขาพรรษา
4.6 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร.10
4.7 วันภาษาไทย
4.8 วันแมแหงชาติ
4.9 วันชาติ
4.10 วันขึ้นปใหม,วันสถาปนาโรงเรียน
4.8 วันเด็ก
4.9 วันมาฆบูชา
5 ประเมินผลและสรุป รายงาน

ระยะเวลา
14 พฤษภาคม 2563
14 พฤษภาคม 2563
14 พฤษภาคม 2563
ตลอดปการศึกษา
สัปดาหที่สองของเดือน
6 พฤษภาคม 2563
26 มิถุนายน 2563
1 กรกฎาคม 2563
5-6 กรกฎาคม 2563
28 กรกฎาคม 2563
29 กรกฎาคม 2563
12 สิงหาคม 2563
5 ธันวาคม 2563
1 มกราคม 2564
9 มกราคม 2564
8 กุมภาพันธ 2564
21 มีนาคม 2564

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการสถานศึกษา
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตนและคณะ
นางสาวณัฐฐินันทร และคณะ
นางสาวณัฐฐินันทร โยธะชัย
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท
นายปริญญา สุภาและคณะ
นางสาวณัฐฐินันทร โยธะชัย
นางรสสุคนธ มุลาลี
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท
นางลาวัณย สิงหศิลป และคณะ
นางรสสุคนธ มุลาลี และคณะ
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตนและคณะ
นางลาวัณย สิงหศิลป และคณะ
นางประณมเพียร โพธิ์นา
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน และคณะ

6. งบประมาณ 15,000 บาท
วันไหวครู - บาท วันวิสาขบูชา - บาท วันสุนทรภู - บาท วันภาษาไทย 2,000 บาท
วันคลายวันสถาปนาลูกเสือ - บาท วันอาสาฬหบูชา, วันเขาพรรษา 2,500 บาท วันแม 1,500 บาท
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3,000 บาท วันขึน้ ปใหม , วันสถาปนาโรงเรียน 2,500 บาท วันเด็ก 2,000
บาท วันมาฆบูชา 1,500 บาท
7. การประเมินผล
7.1 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
7.2 แบบสอบถาม
7.3 ความพึงพอใจ
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นักเรียนไดรูจักวันสําคัญรอยละ 80
8.2 นักเรียนปฏิบัติตนไดถูกตองในวันสําคัญตาง ๆ รอยละ 80
8.3 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักถึงประเพณีวัฒนธรรมไทยรอยละ 70
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 3
สนองกลยุทธขอที่ 2
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิด
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

จัดบริการสารสนเทศและ ICT (โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) (DLTV) วิทยาการคํานวณ
บริหารงานทั่วไป
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
นายปรีชา วิเศษชัย
นายวิรุฬห จุลนิล นางประณมเพียร โพธิ์นา นายปริญญา สุภา
โรงเรียนบานหนองบัว
โครงการตอเนื่อง
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันวิถีชีวิตและการดํารงชีวิตประจําวัน ทั้งการเรียน การทํางาน และการพักผอน
เกี่ยวของกับการใชการสื่อสารผานเครื่องมือหรือระบบสารสนเทศและ ICT คอนขางตลอดเวลา ถือเปน
ความจําเปนที่โรงเรียนจะตองจัดใหมีการเรียนรูและฝกใหนักเรียนมีความรูความสามารถในดานการใชและ
การบริหารระบบสารสนเทศและ ICT
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับบริการสารสนเทศและ ICT
2. เพื่อใหนักเรียนมีความรูและทักษะการใชสารสนเทศและ ICT
3. เปาหมาย
จัดกิจกรรมบริการสารสนเทศและ ICT ใหกับนักเรียนทุกคนเพิ่มเติมนอกเวลาการจัดการเรียน
การสอน เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนและวัยของนักเรียน คนละ 40 ชั่วโมงตอปการศึกษา
นักเรียนมีความรู ทักษะการปฏิบัติงานตามกิจกรรมมอบหมายไมนอยกวา และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงค
4. วิธีดําเนินการ กิจกรรมและระยะเวลา
1. ตรวจสอบรายการและจํานวนงบประมาณ
2. ประชุมชี้แจงคณะครู
3. กําหนดกรอบกิจกรรมพัฒนาใหเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน
4. เสนอคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย และคณะกรรมการสถานศึกษา

มีนาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม

2563
2563
2563
2563
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5.
6.
7.
8.

พิจารณาใหความเห็นชอบ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมแตละกิจกรรม พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
จัดกิจกรรมบริการสารสนเทศและ ICT แกนักเรียน
พฤษภาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564
ประเมินผลและรายงาน
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564
รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
มีนาคม 2564

5. งบประมาณ 10,000 บาท
6. การประเมินผล
6.1 ทดสอบ
6.2 ตรวจผลงาน/ชิ้นงาน
6.3 สังเกต
6.4 สัมภาษณ
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนมีความสามารถในการใชสารสนเทศและระบบ ICT ในการเรียนรูและการทํางานที่โรงเรียน
และที่บานไดเปนอยางดี และมีผลการเรียนดีขึ้น
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 2
สนองกลยุทธที่ 5
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล
การบริหารงานทั่วไป
กระบวนการบริหารและจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นายปรีชา วิเศษชัย
นางอัญชณา สิทธิภาณุนนั ท นางยุพิน ดวงแพงมาศ นางสาวชุติมน สนทา
นางนงลักษณ ไผลอมทําเล นางประณมเพียร โพธิ์นา

โรงเรียนบานหนองบัว
โครงการตอเนื่อง
พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบุไวอยางชัดเจนถึงการบริหารจัดการ โรงเรียนบาน
หนองบัวที่ใหมีองคคณะบุคคลเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได เกิดความเปนธรรมกับขาราชการทุกคน ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ที่จะทําให
การปฏิรูปการศึกษาสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเขาใจในบทบาทหนาที่ ขอบขายภารกิจ
ที่จะตองปฏิบัติไดอยางถูกตอง
2. เพื่อพัฒนาทีมงาน และสงเสริมการทํางานแบบการมีสวนรวมระหวางคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และขาราชการครูในโรงเรียน
3. เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนํามาใชในการ
ปฏิบัติภารกิจไดอยางยิ่งและมีคุณภาพ
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานหนองบัว มีจํานวน 15 คน
เชิงคุณภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีความรูความเขาใจหลักการ
แนวทางการบริหารจัดการศึกษา และสามารถรวมกันบริหารจัดการไดอยางมีคุณภาพ
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4. วิธีดําเนินการ
1. เขียนโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินงานตามโครงการ
5. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
1. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผน
2. เสนอโครงการ
3. การดําเนินการ
- งานประชาสัมพันธการศึกษา
- งานประสานการจัดศึกษา กับ
หนวยงาน องคกร กรรมการสถานศึกษา
- งานรายงานผล ขอมูลตางๆ
- ขอมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับนักเรียน
ชั้นเรียน
- ขอมูลรายงานผลเกี่ยวกับงาน
บริหารทั่วไป
- ขอมูลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
งานประสานผูปกครอง
- ขอมูลเกี่ยวกับงานวิชาการ และ
การประเมินภายใน/ภายนอก
- งานประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563-

นายปรีชา วิเศษชัย
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท
คณะทํางาน
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท
นางยุพิน ดวงแพงมาศ

มีนาคม 2563
ตลอดปการศึกษา

นางยุพิน ดวงแพงมาศ
นางยุพิน ดวงแพงมาศ
นางยุพิน ดวงแพงมาศ
นางยุพิน ดวงแพงมาศ
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

นางยุพิน ดวงแพงมาศ
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานหนองบัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.
14.
5

นายสุริยัน ตรงกะพงศ
นายอุดม
วุฒิสาร
นายนาวิน
วงศวิเศษ
นางรัตติกาล ปองพาล
นายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ
นางสมภาร
บุตรเพ็ง
นายพยนศักดิ์ โสมะคุณานนท
นายสุพล
พิมพเสน
นายคงเดช ศาลา
นายเปลื้อง กันไพรี
นายเลิศชาย บุตรเพ็ง
นายจันทร จันทรโคตร
นางนวลจันทร ตูจันโต
ร.ต.อ.สมยศ ชนเวียน
นายปรีชา วิเศษชัย

6. งบประมาณ

-

ประธานกรรมการ
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนครู
ผูแทนองคกรชุมชน
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูแทนศิษยเกา
ผูแทนองคกรศาสนา
ผูแทนองคกรศาสนา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

บาท

7. การประเมินผล
1. สังเกต
2. สอบถาม
3. สัมภาษณ
8. ผลที่ไดรับ
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเขาใจในแนวปฏิบัติภารกิจตามบทบาท
อํานาจหนาที่อยางถูกตอง สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การบริหารจัดการของโรงเรียนบานหนองบัว มีคุณภาพยิ่งขึ้น
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 1
สนองกลยุทธที่ 2
ผูรับผิดชอบโครงการ
หัวหนางาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

โรงเรียนคุณธรรม (โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
การบริหารงานทั่วไป
คุณภาพของผูเรียน
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน นางนงลักษณ ไผลอมทําเล
นางยุพิน ดวงแพงมาศ นายวิรุฬห จุลนิล
นายปรีชา วิเศษชัย
โรงเรียนบานหนองบัว
โครงการตอเนื่อง
พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
จากนโยบายปฏิรูปการศึกษา มีจุดหมายหลักในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและเปนมนุษย
ที่ สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ตามเปาหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค “ดี เกง มีสุข”
โรงเรียนบานหนองบัว ตระหนักและเห็นความสําคัญจําเปนในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี
คนเกง มีคุณภาพ และคุณธรรม เพื่อสงผลใหคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่มุงพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูเรียน เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ คุณธรรม โดยผานกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
อยางหลากหลาย
2.2 เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ
2.3 เพื่อใหผูเรียนรูหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา
3. เปาหมาย
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู ความเขาใจ ในการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมอยางหลากหลาย ได
ถูกตองเหมาะสมกับวัย
เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนบานหนองบัว
4. วิธีดําเนินงาน
4. วิธีดําเนินการ
4.1 เขียนโครงการ
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4.2 ขออนุมัติโครงการ
4.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแตละกิจกรรม
4.4 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน วางแผนจัดทํากิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
5. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
5.1.แตงตั้งคณะทํางาน
5.2.เขียนโครงการ
5.3.เสนอโครงการ
5.4.ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
5. 4.1 กิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
5.4.2 กิจกรรมสวดมนตประจําสัปดาห
5.4.3 กิจกรรมจิตอาสา
5.4.4 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
5.4.5 กิจกรรมประกวดเลานิทานคุณธรรม
5.4.6 กิจกรรมโครงงานคุณธรรมสํานึกดี
5.4.7 กิจกรรมเขาคายคุณธรรม
5.5 สรุป รายงานผลการดําเนินกิจกรรม

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

14 พฤษภาคม 2563
14 พฤษภาคม 2563
14 พฤษภาคม 2563
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา

ผูอํานวยการสถานศึกษา
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน

ทุกวันศุกร
ตลอดปการศึกษา
สิงหาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
มิถุนายน 2563
มีนาคม 2564

นางยุพิน ดวงแพงมาศและคณะ
นายวิรุฬห จุลนิล และคณะ
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตนและคณะ
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตนและคณะ
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตนและคณะ
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตนและคณะ
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน

6. ระยะเวลาดําเนินการ
พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
7. ทรัพยากรที่ตองการ
7.1 บุคลากร ครู นักเรียน พระภิกษุ
7.2 วัสดุ

นางอิสรีย ฐิติชัยรัตนและคณะ
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8. งบประมาณ 50,000
บาท
8.1 งบประมาณเรียนฟรี 15 ป คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (คายคุณธรรมจริยธรรม)
เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมดังนี้
- คาอาหาร
บาท
- คาพาหนะ
บาท
- คาวิทยากร
บาท
- คาอุปกรณ
บาท
รวมทั้งสิ้น บาท
8. การประเมินผล
8.1 สังเกตพฤติกรรม
8.2 สอบถามความพึงพอใจ
8.3 นําเสนอผลงานและอภิปราย
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 นักเรียนไดรับการสงเสริมใหเปนคนดีดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย
9.2 นักเรียนเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ
9.3 การเรียนการสอนงายขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียนดีขึ้น
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 2
สนองกลยุทธที่ 5
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การดําเนินงานธุรการ
การบริหารงานทั่วไป
กระบวนการบริหารและจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นายปรีชา วิเศษชัย
นางยุพิน ดวงแพงมาศ นางศิริลักษณ ธรรมกุล
โรงเรียนบานหนองบัว
โครงการตอเนื่อง
ตลอดปการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเปนหนวยงานที่ตองมีการติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น ซึ่งมีหนังสือราชการ
รับ – สง อยูตลอดเวลา จึงตองมีการวางแผนใหการทํางานเกี่ยวกับการจัดเก็บหนังสือราชการ
ตลอดจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตองมีความรูความเขาใจในงานสารบรรณ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการรับ – สง การจัดเก็บหนังสือราชการถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ
2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในงานสารบรรณ
3. เปาหมาย
1. การรับ – สงหนังสือราชการ ถูกตองเปนปจจุบัน คนหางาย
2. การจัดเก็บหนังสือราชการเปนระเบียบ เปนปจจุบัน คนหางาย
4. การดําเนินงาน
1. ประชุมเสนอโครงการ
2. แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
3. ปฏิบัติตามโครงการ
4. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการ
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินการ
6. ประเมินโครงการ
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5. กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินการ
กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
1. ประชุมเสนอโครงการ
พฤษภาคม 2563
นายปรีชา วิเศษชัย
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
พฤษภาคม 2563
นายปรีชา วิเศษชัย
3.ดําเนินงานตามโครงการ
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 นางยุพิน ดวงแพงมาศ
- จัดระบบ รับ-สง หนังสือราชการให
เปนปจจุบัน
- ออกหนังสือราชการไปยังหนวยงาน
นางศิริลักษณ ธรรมกุล
ตางๆทันตามกําหนดการสงงาน
-ประชาสัมพันธงานที่เกี่ยวของให
ทราบตามกําหนด
นางยุพนิ ดวงแพงมาศ
-จัดเก็บเอกสารงานเปนระบบ คนหา
งาย
นางศิริลกั ษณ ธรรมกุล
4. ตรวจสอบและดําเนินการ
5. สรุปรายงานผลการดําเนินการ

กันยายน 2563 , มีนาคม 2564
มีนาคม 2564

6. งบประมาณ
งบวัสดุการศึกษา

20,000 บาท

7. ผลที่ไดรับ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในงานสารบรรณ
2. จัดเก็บหนังสือราชการเปนระเบียบถูกตอง
3. จัดระบบงานใหเปนปจจุบัน สะดวกตอการคนหา

นางยุพิน นางศิริลักษณ
นางยุพิน ดวงแพงมาศ
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 2
สนองกลยุทธที่ 5
ผูรับผิดชอบโครงการ
หัวหนางาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะดําเนินการ

การจัดสภาพแวดลอมและการบริการของสถานศึกษาที่สงเสริมให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู (โครงการโรงเรียนสวยหองเรียนงาม)
การบริหารงานทั่วไป
กระบวนการบริหารและจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นายนาวิน วงษวิเศษ นายปริญญา สุภา นางฐปรัตน ทองยัง
นางรสสุคนธ มุลาลี นางลาวัณย สิงหศิลป
นายปรีชา วิเศษชัย
โรงเรียนบานหนองบัว
โครงการตอเนื่อง
พฤษภาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2542 หมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ
มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ในการที่จะอบรมนักเรียนจํานวนมากใหอยูในกฎระเบียบเดียวกันและรับรูขอตกลงรวมกันเพื่อนํามาปฏิบัติ
ใหตรงกันไดนั้น สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม มีการสงเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการ
เรียนรูมีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด พื้นที่สีเขียวและสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียงและอยูใน
สภาพใชการไดดี
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม
2. เพื่อใหสถานศึกษามีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก
3. เพื่อให สถานศึกษามีการให บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุ กรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวย
ตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม
4. เพื่อใหสถานศึกษามีห องเรียน หองสมุด สนามเด็ กเลน พื้น ที่สีเขียว และสิ่งอํานวยความ
สะดวก พอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี
5. เพื่อใหสถานศึกษามีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา
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3. เปาหมาย
1. มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม
2. มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก
3. มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรู
แบบมีสวนรวม
4. มีหองเรียน หองสมุด สนามเด็กเลน พื้นที่สีเขียว และสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียงและ
อยูในสภาพใชการไดดี
5. มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา
4. แผนการดําเนินการ
รายละเอียดของกิจกรรม
1. สํารวจสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรูใหพรอม
เพื่อจัดทําโครงการ
2. เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ เพื่อ
ศึกษาแนวทาง และรูปแบบตางๆในการดําเนินงาน
ตามโอกาส
4. จัดประชาสัมพันธใหผูบริหาร ครู อาจารย และ
นักเรียนในสถานศึกษาไดทราบและเขารวมโครงการ
5. จัดหาสถานที่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณตางๆใน
การดําเนินงานตามโครงการ

6. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการที่กําหนดไว เชน
6.1. กิจกรรมการเผยแพรความรูตามโครงการ
6.2. กิจกรรมการพานักเรียนไปศึกษาแหลงการ
เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา
6.3. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศนสภาพแวดลอม
และอาคารเรียนหองเรียนฯ
7. ประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
1- 12 พฤษภาคม 2563

ผูรับผิดชอบ
นายนาวิน วงศวิเศษ

14 พฤษภาคม 2563
16 พฤษภาคม 2563

นายนาวิน วงศวิเศษ
นายปริญญา สุภา
นายนาวิน วงษวิเศษ

20 พฤษภาคม 2563

นายปริญญา สุภา
นายนาวิน วงษวิเศษ
นางลาวัณย สิงหศิลป
14 – 31 พฤษภาคม 2563 นายปริญญา สุภา
นางลาวัณย สิงหศิลป
นายนาวิน วงษวิเศษ
นางฐปรัตน ทองยัง
พฤษภาคม 2563 –
นายปริญญา สุภา
มีนาคม 2564
นายนาวิน วงษวิเศษ
นางลาวัณย สิงหศิลป
นางฐปรัตน ทองยัง

31 มีนาคม 2564

นายนาวิน วงศวิเศษ
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5. งบประมาณ 30,000 บาท
6. การประเมินผล
- ความคิดเห็นของครูและนักเรียนตอโครงการที่เกี่ยวกับการเรียนรู
6.1 แบบสอบถาม
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม
2. สถานศึกษามีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก
3. สถานศึกษามีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองและ
การเรียนรูแบบมีสวนรวม
4. สถานศึกษามีหองเรียน หองสมุด สนามเด็กเลน พื้นที่สีเขียว และสิ่งอํานวยความสะดวก
พอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี
5. สถานศึกษามีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา
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แบบประเมิน
โครงการจัดสภาพแวดลอมและการบริการของสถานศึกษาที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรู
โรงเรียนบานหนองบัว
----------------------------------------ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ( กรุณาทําเครื่องหมาย √ ในชองตอไปนี้ )
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ......................................... ป
3. สถานภาพ
ครู – อาจารย
นักเรียน
อื่นๆ ...........................
ตอนที่ 2 โดยภาพรวมของโครงการ : กรุณาทําเครื่องหมาย √ ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน

รายการงบประมาณ

ระดับความคิดเห็น
มาที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
5
4
3
2
1

ดานการจัดสภาพแวดลอม
1.การจัดบริเวณอาคารสถานที่ตางๆเอื้อตอการเรียนรู
2. มีหองเรียนหองกิจกรรมสนามกีฬาและสิ่งตางๆที่เอื้อตอการ
เรียนรู
3. มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู
4.มีกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
นักเรียน
5.มีการวัดผลประเมินผลที่เปนระบบ
ดานการใหบริการและแหลงการเรียนรู
1.หองสมุดมีหนังสือ เอกสารหลายประเภทที่เอื้อตอการเรียนรู
2.การบริการมีระบบและไมยุงยากสะดวกแกผูมาใชบริการ
3.มีบรรยากาศดี เหมาะสมที่จะศึกษาหาความรู
4.การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีทุกรูปแบบที่เอื้อตอการ
เรียนรู
5.มีแหลงการเรียนรูใหศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม..........................................................................................................
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 2
สนองกลยุทธที่ 5
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การรับนักเรียน
การบริหารทัว่ ไป
กระบวนการบริหารและจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นายปรีชา วิเศษชัย
นางยุพิน ดวงแพงมาศ นางสาวชุติมน สนทา
นางนงลักษณ ไผลอมทําเล นางศิริลักษณ ธรรมกุล
ตลอดปการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนบานหนองบัว เปนหนวยงานที่จะตองรับนักเรียนในเขตบริการเพื่อเขาเรียนตามนโยบาย
การจัดการศึกษาใหเปนไปตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545 โดยดําเนินจัดการศึกษาในระบบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 เป น เครื่องมื อพื้ น ฐานที่ สํา คั ญ ในการตัดสิน ใจ สําหรับ การจัดการศึกษาในทุกดานตลอดจนการ
กําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค รวมถึงการทําแผนกลยุทธและจุดเนนตาง ๆ ของหนวยงานและ
สถานศึกษาการจัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง เปนปจจุบัน ทันสมัย โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการเก็บขอมูลเพื่อประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอร เปนปจจัยที่สําคัญที่จะ
ทําใหการดําเนินงานของหนวยงานและโรงเรียนในสังกัดเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อการจัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียนในการรับนักเรียนเขาเรียนในเขตบริการ
2. เพื่อใหโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนที่เขาเรียนใหมตามเกณฑภาคบังคับใหไดนักเรียนทุกคน
4. เปาหมาย
5.
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 รับนักเรียนเขาเรียนทุกคนทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติในเขตบริการ
3.1.2 นักเรียนที่มีอายุตามเกณฑภาคบังคับไดเขาเรียนเต็ม ๑๐๐ %
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1. สถานศึกษามีระบบการบริหารขอมูลสารสนเทศในดานการบริหารจัดการ
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3.2.2 จัดทําขอมูลที่ถูกตอง เปนปจจุบัน ทันสมัย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
ประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอร
4.กิจกรรม
ที่
กิจกรรม
1 ขออนุมัติโครงการและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
2 จัดทําเครื่องมือสําหรับจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลและบุคลากร
3 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการ
4 อบรมบุคลากรของสถานศึกษาในการจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลเขาสู
ระบบคอมพิวเตอร
5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลบุคลากรและตรวจสอบเขาสูระบบคอมพิวเตอร
6 สงสํารวจขอมูลรายบุคคลของนักเรียน โรงเรียนสงใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ปการศึกษา 2562
7 ดําเนินงาน
7.1 กําหนดใหโรงเรียนรายงานความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของขอมูล
นักเรียนรายบุคคลและขอมูลบุคลากรใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ทราบทุกวันที่ 10 ของเดือน
7.2 จัดทําสถิติการศึกษาขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562เพื่อใชในการ
บริหารงานและบริการขอมูล
7.3 จัดทําสํามะโนนักเรียนใหเปนปจจุบัน
7.4 รับ-ยายนักเรียน
7.5 สรุปรายงานผลขอมูลเมื่อสิ้นปการศึกษา
5. งบประมาณ
งบเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียน

-

ระยะเวลา
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2563

ทุกเดือน
มิถุนายน 2563
ตามความจริง

มีนาคม 2564

บาท

6. ผลที่ไดรับ
6.1 สถานศึกษาจัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน เพื่อใหไดซึ่งขอมูลที่ถูกตอง เปนปจจุบัน
ทันสมัย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการเก็บขอมูลเพื่อประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอร
6.2. สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บขอมูล สามารถใชงานเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 2
สนองกลยุทธที่ 5
ผูรับผิดชอบโครงการ
หัวหนางาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ประชุมผูปกครองนักเรียน
การบริหารงานทั่วไป
กระบวนการบริหารและจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท นายวิรุฬห จุลนิล
นางยุพิน ดวงแพงมาศ นายปริญญา สุภา
นายปรีชา วิเศษชัย
โรงเรียนบานหนองบัว
โครงการตอเนื่อง
เดือนพฤษภาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรูความสามารถ มีความ
รับผิดชอบ มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ได
มาตรฐาน เห็นความสําคัญในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองและชุมชน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูปกครองเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
2 . ครูและผูปกครองใหความรวมมือในการสงเสริมและแกไขปญหาการเรียน พฤติกรรมของ
นักเรียน
2. เปาหมาย
เชิงคุณภาพ ผูปกครองเขาใจการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหนองบัว และใหความรวมมือในการ
จัดกิจกรรมตางๆของโรงเรียน
เชิงปริมาณ นักเรียนจํานวน 310 คน มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยูในระดับดี
4. แผนการดําเนินงาน
1. ประชุมคณะทํางานเพื่อเขียนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ดําเนินการ
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5. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนพฤษภาคม และเดือนธันวาคม 2563
6. ทรัพยากรที่ตองการ
1. บุคลากร คณะครู พนักงานบริการ ผูปกครอง นักเรียน
2. วัสดุ ปายไวนิล กระดาษ
7. งบประมาณ 4,000 บาท
1. คาเอกสาร
2. คาเครื่องดื่มรับรองแขก

-

บาท
บาท

8. การประเมินผล
1. การสังเกต
2. การสัมภาษณ
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูปกครองมีความพึงพอใจในการบริการของโรงเรียน 80%
2. ผูปกครองใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมมากขึ้น
3. ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
4. นักเรียนไดรับการเอาใจใสดูแลอยางถูกตอง
5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
10. ขอเสนอแนะในการดําเนินการครั้งตอไป
1. จัดใหมีงบประมาณมากขึ้นเพียงพอที่จะใหบริการในดานเอกสาร
2. ดานการตอนรับควรจัดบุคลากรใหพรอม
11. หนวยงานที่ประสานงาน
ผูปกครอง ชุมชน
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 2
สนองกลยุทธที่ 5
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวมโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
(โครงการเรียนรวมอยางมีคุณภาพ)
การบริหารงานทั่วไป
กระบวนการบริหารและจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นายปรีชา วิเศษชัย
นางประณมเพียร โพธิ์นา นายพิเชาวน องคอนุรักษ
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท นางลาวัณย สิงศิลป
โครงการตอเนื่อง
15 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

1.หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ความกาวหนาทางวิชาการ เปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหตอบสนองความ
ตองการของบุคคล สังคมไทย ผูเรียนมีศักยภาพการศึกษาใหตอบสนองความตอองการของบุคคล สังคมไทย
ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลก เปนไปตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
และฉบับแกไข พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ในการจัดการศึกษาใหรัฐและเอกชน องคกรชุมชน องคกรทางศาสนาและ
ประชาชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา เนื่องจากรัฐมีขอจํากัดในดานงบประมาณ จึงตองมีการระดมทุน
ทรัพยากรในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปนตัวแทน
ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายของรัฐ ควบคุมการใช
งบประมาณใหมีความโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ติดตามการดําเนินงานการพัฒนาสถานศึกษา การระดมทุน
ทรัพยากรในทองถิ่นมาพัฒนาสถานศึกษาใหมีความเจริญกาวหนา มีความรักและหวงแหนในสถานศึกษา
พรอมที่จะรวมมือในการพัฒนาใหสถานศึกษามีความเจริญกาวหนาตลอดไป
โรงเรียนบานหนองบัว เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาจึงใหมีการกระจายอํานาจในการจัด
การศึกษา โดยใหมีตัวแทนประชาชนในทองถิ่นทุกสาขา เขามามีสวนรวมการบริหารจัดการในรูปแบบของ
คณะกรรมการ เครือขายผูปกครองการมีสวนรวมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเห็น
ความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
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2. วัตถุประสงค
2.1. เพื่อใหสถานศึกษามีการกระจายอํานาจ และจัดการศึกษา
2.2 เพื่อใหสถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม
2.3 เพื่อใหสถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา
2.4 เพื่อใหสถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
2.5 เพื่อใหสถานศึกษามีการตรวจสอบและถวงดุล
3.เปาหมาย
3.1 สถานศึกษามีการกระจายอํานาจ และจัดการศึกษา
3.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม
3.3 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา
3.4 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.5 สถานศึกษามีการตรวจสอบและถวงดุล
4.แผนการดําเนินการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
1.เสนอโครงการตอผูบริหาร
12 พฤษภาคม 2563
2.อนุมัติโครงการ
พฤษภาคม 2563
3. แตงตั้งคณะทํางานตามโครงการ ฯ
1-16 พฤษภาคม 2563
4. ดําเนินการตามโครงการ ฯ
17 พฤษภาคม 2563
- มีการกระจายอํานาจ และจัดการศึกษา
ถึง 31 มีนาคม 2564
- สถานศึกษาออกคําสั่งแตงตั้งหัวหนางานและ
กรรมการ 4 ฝาย พรอมมอบงาน
- มีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม
- สถานศึกษาจัดทํากลยุทธโรงเรียน
- สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียน
ประจําป 2561
- สถานศึกษาออกคําสั่งปฏิบัติงาน กิจกรรมตางๆ
- มีคณะกรรมการอํานวยการรวมพัฒนาสถานศึกษา
- สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
- สถานศึกษาประเมินโครงการประจําป
- สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเงิน
- สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
5.ติดตามผลและประเมินผล
31 มีนาคม 2564

ผูรับผิดชอบ
นางประณมเพียร โพธิ์นา
ผูอํานวยการ
นางประณมเพียร โพธิ์นา
และคณะ

นางประณมเพียร โพธิ์นา
และคณะ
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5. งบประมาณ

-

บาท

6. การประเมินผล
6.1 แบบสัมภาษณ
6.2 แบบประเมิน
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สถานศึกษามีการกระจายอํานาจ และจัดการศึกษา
7.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม
7.3 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา
7.4 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
7.5 สถานศึกษามีการตรวจสอบและถวงดุล
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 2
สนองกลยุทธที่ 5
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลา

การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและงานทุนการศึกษา
การบริหารงานทั่วไป
กระบวนการบริหารและจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นายปรีชา วิเศษชัย
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน นางยุพิน ดวงแพงมาศ
นางสุมาลี ใจดี นางลาวัณย สิงศิลป นางสาวณัฐฐินันทร โยธะชัย
โครงการตอเนื่อง
ตลอดปการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันผันผวน เศรษฐกิจตกต่ํา คนวางงาน รายไดไมพอกับ
รายจาย ไดสงผลกระทบตอครอบครัว เกิดปญหาความขาดแคลนตามมา ทําใหนักเรียนขาดอุปกรณ
การเรียน ตลอดจนเครื่องแบบนักเรียนและเงินที่จะใชจายในสิ่งที่จําเปน โรงเรียนจึงเปนหนวยงานที่
จะตองชวยเหลือ บรรเทาความเดือดรอนเปนเบื้องตน รวมทั้งการระดมทรัพยากร โนมนาวชุมชน
ใหเขามามีสวนรวมในการลงทุนเพื่อการศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสํารวจปญหาและความขาดแคลนของนักเรียน
2.2 เพื่อชวยเหลือนักเรียนในดานเสื้อผา อาหาร เครื่องแบบนักเรียนและเงินทุนการศึกษา
2.3 เพื่อสงเสริมนักเรียนที่เรียนเกง และชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย
2.4 เพื่อระดมทรัพยากร และทุนทรัพย เพื่อมอบใหเปนทุนการศึกษา
3. เปาหมาย
3.1 นักเรียนที่มีปญหาขาดแคลนไดรับความชวยเหลืออยางทั่วถึง
3.2 มอบทุนการศึกษาทุกป ในวันไหวครู และวันเด็กแหงชาติ
3.3 ชุมชนมีสวนรวมในการระดมทรัพยากร และทุนทรัพย เพื่อมอบใหเปนทุนการศึกษา
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4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
1. ประชุมคณะทํางาน
พฤษภาคม 2563
นายปรีชา วิเศษชัย
2. เสนอโครงการและ เสนอ แตงตั้ง
พฤษภาคม 2563
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
คณะกรรมการ ดําเนินงาน
ครูประจําชั้น
4. ดําเนินงานตามโครงการ
ตลอดปการศึกษา
ครูประจําชั้น หัวหนาระดับชั้น
4.1 สํารวจปญหาและเยี่ยมบานของ
พฤษภาคม 2563
นักเรียน
ครูประจําชั้น หัวหนาระดับชั้น
4.2 ใหการชวยเหลือ เครื่องแบบ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
นักเรียน ชุดกีฬา เสื้อฝกกิจกรรม
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน และคณะ
4.3 ใหการชวยเหลืออุปกรณการเรียน
พฤษภาคม 2563
นางนางอิสรีย ฐิติชัยรัตน และคณะ
4.4 ใหการชวยเหลือทุนการศึกษา
ทีนักเรียน ที่เรียนเกง มีความประพฤติดี
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
4.5 สงนักเรียนเขาขอรับทุนการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน และคณะ
จากหนวยงาน / องคกร / บุคคล
4.6 ใหการชวยเหลือทุนการศึกษา
วันเด็กแหงชาติ
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
นักเรียนที่ขาดแคลน
4.7 ตรวจสอบและติดตามผลการ
ตลอดปการศึกษา
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
ดําเนินการ
4.9 สรุปรายงานผลการดําเนินการ
มีนาคม 2563
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
4.10 ประเมินผลโครงการ
มีนาคม 2563
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
5. ทรัพยากร
5.1 บุคคลรวมโครงการ
5.1.1 คณะครูในโรงเรียน
5.1.2 บุคคลภายนอก (ผูมีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษา)
5.3 งบประมาณ
5.3.1 เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและขาดแคลน 211,139
บาท
5.3.2 จากการบริจาค
5.3.2.1 มูลนิธิขุนอาจอํานวยการ
จํานวน 343,117.74 บาท
5.3.2.2 กองทุนคุณอุดม อาจอํานวยการ จํานวน 847,990.13 บาท
5.3.2.3 กองทุนวันเด็ก
จํานวน 806,877.92 บาท
5.3.2.4 กองทุนสวัสดิการโรงเรียน
จํานวน 102,961.28 บาท
5.3.2.5 กองทุนวิถีพุทธ
จํานวน 115,509.98 บาท
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5.3.2.6 กองทุนวัฒนาสิงหเดช
จํานวน 14,852.29 บาท
5.3.2.7 กองทุนตระกูลคาขาย
จํานวน 10,500
บาท
5.3.2.8 กองทุนวิเศษชัย
จํานวน 20,800
บาท
5.3.3 จากองคกร / หนวยงาน / บุคคล
5.3.3.1 ทุนการศึกษาตอเนื่อง
1. ทุนยุวพัฒน
ปละ 7,000 บาท
2. ทุนเซ็นทรัลธรรม
ปละ 5,000 บาท
3. ทุนการปโตเลี่ยมแหงประเทศไทยประถมศึกษาปละ 3,000 บาท
ทุนการปโตเลี่ยมแหงประเทศไทยมัธยมศึกษา ปละ 5,000 บาท
5.3.4 กองทุนการศึกษาที่มีผูบริจาคใหทางโรงเรียนดําเนินการคือกองทุนมูลนิธิขุนอาจ
อํานวยการ กองทุนคุณอุดมอาจอํานวยการ กองทุนวันเด็ก กองทุนสวัสดิการโรงเรียน กองทุนสหการ
โรงเรียน และกองทุนโรงเรียนวิถีพุทธ กองทุนวัฒนาสิงหเดช กองทุนตระกูลคาขาย ทุกปไดนําดอกผลที่
ไดมามอบทุนการศึกษาใหนักเรียน
6. การติดตามผลและประเมินผล
6.1 ระหวางดําเนินการ
6.2 สิ้นปการศึกษา
7. ผลที่ไดรับ
7.1 นักเรียนที่มีปญหาขาดแคลน ไดรับการชวยเหลือในระดับหนึ่ง
7.2 นักเรียนมีขวัญและกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนยิ่งขึ้น
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานที่ 1

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
การบริหารงานทั่วไป
คุณภาพผูเรียน

กลยุทธที่ 2
หัวหนาโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน
นายปรีชา วิเศษชัย
นางฐปรัตน ทองยัง นางสุมาลี ใจดี นายปริญญา สุภา
นางรสสุคนธ มุลาลี นางนงลักษณ ไผลอมทําเล
ผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
โครงการตอเนื่อง
พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

1. หลักการและเหตุผล
สุขภาพอนามัยของประชากรทุกเพศทุกวัยเปนสิ่งสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะเด็กในวัยเรียนซึ่งเปนวัย
กําลังพัฒนา เปนชวงชีวิตที่รางกาย สมอง จิตใจกําลังเจริญเติบโตเหมาะสมและพรอมที่จะรับรูปลูกฝงให
เกิดเจตคติและมีประสบการณในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรักษาสุขภาพอนามัย โรงเรียนจึงมี
บทบาทในการใหความรู การปฏิบัติและการจัดประสบการณ จัดอนามัย สิ่งแวดลอมใหเปนตัวอยางที่ดี
แกนักเรียน โรงเรียนบานหนองบัว ไดรวมกับโรงพยาบาลชัยเกษม ชุมชน และ อสม.
2. ขอบขายของโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ มี 10 องคประกอบ คือ
องคประกอบที่ 1. การกําหนดนโยบายของโรงเรียน
องคประกอบที่ 2. การบริหารจัดการในโรงเรียน
องคประกอบที่ 3. การรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน
องคประกอบที่ 4. การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ
องคประกอบที่ 5. การใหบริการอนามัยในโรงเรียน
องคประกอบที่ 6. สุขศึกษาในโรงเรียน
องคประกอบที่ 7. โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย
องคประกอบที่ 8. การออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ
องคประกอบที่ 9. การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม
องคประกอบที่ 10.การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน
3. วัตถุประสงค
1. นักเรียนทุกคนไดรับการตรวจสุขภาพสรางเสริมภูมิคุมกัน เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณแข็งแรง รูจักปองกันตนเองจากอุบัติเหตุและ สิ่งเสพติด
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2. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน เปนสถานที่ที่นักเรียน
อยากมาเรียนมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย บุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานอยางมีความสุข
3. นักเรียนรูจักเลือกบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน
มีโภชนาการในโรงเรียนบานหนองบัว
ปลอดภัย มีประโยชนตอรางกาย
4. บุคลากรในโรงเรียนไดรับการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง และบุคลากรไดรับขาวสาร
ดานสุขภาพและอนามัยอยางสม่ําเสมอ รูจักการออกกําลังกายและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
5. โรงเรียนหนวยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนรวมมือกัน ในการวางแผน และจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
4. กิจกรรม
เดือน
พฤษภาคม 63 มีนาคม 64
มิถุนายน 63

รายการปฏิบัติ
อาหารกลางวันนักเรียนขาดแคลน
ตรวจฟนนักเรียน

หมายเหตุ

นางรสสุคนธ มุลาลีและคณะ
ครูทุกคน/โรงพยาบาล
ครูทุกคน/โรงพยาบาล
ครูทุกคน/โรงพยาบาล
อนามัย
ครูทุกคน/ผูนํานักเรียน

ทุกวันทําการ
ตรวจฟน
ตรวจสุขภาพ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

กิจกรรมตอตานยาเสพติด
รณรงคยาเสพติด
รณรงคไขเลือดออก
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพภาคเรียนที่ 1
ประชุมสรุปงาน
กิจกรรมนันทนาการ
- ออกกําลังกายกับชุมชนหลังเลิกเรียน

นายปริญญา และ
ครูประจําชั้นทุกคน
ครูทุกคน/โรงพยาบาล/ชุมชน
ครูที่รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
คณะครูทุกคน

อบรมใหความรู

สรุปทบทวนโครงการที่รายงานผล

บุคลากรทุกคน

ตรวจภาวะขาดสารไอโอดีน
กําจัดเหา/ตรวจสุขภาพ
ชั่งน้ําหนัก/วัดสวนสูง

กรกฎาคม 63

ผูรับผิดชอบ

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

กําจัดยุงลาย
สิ้นภาคเรียน

นางฐปรัตน ทองยัง และคณะ วันละ 20 นาที
นายปริญญาและคณะ
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5. งบประมาณ
งบอาหารกลางวันสําหรับเด็กขาดแคลน
กิจกรรมอนามัยโรงเรียน
เวชภัณฑ

4,000
3,000

บาท
บาท
บาท

6. ประเมินผล
1. แบบประเมินโครงการ
2. การสังเกต
7. ผลที่ไดรับ
1. โรงเรียนมีการจัดองคกรโครงสรางและการบริหารงานอนามัยโรงเรียนอยางเปนระบบ
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการ โดยทุกฝายมีสวนรวมการดําเนินงาน โดย โรงเรียน บาน องคกร
ชุมชน ประสานรวมมือกันทํางาน
3. นักเรียนมีพัฒนาการที่พรอมทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา และมีสุขภาพที่
แข็งแรง
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 2
สนองกลยุทธที่ 2
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลา

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
การบริหารงานทั่วไป
กระบวนการบริหารและจัดการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
นายปรีชา วิเศษชัย
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน นางปริญญา สุภา
นายนาวิน วงศวิเศษ นางยุพิน ดวงแพงมาศ
โครงการตอเนื่อง
14 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเปนหนวยงานที่ที่มีคุณภาพในการดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ เห็น
เปนรูปธรรม และใหมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อจุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหงานมี
ประสิทธิผล และมีจุดออนที่ตองแกไข จึงตองมีการทํางานรวมกันระหวางครู ผูปกครอง และชุมชน ซึ่งในป
การศึกษา 2563 กระทรวงศึกษาธิการถือวาเปนปแหงการชวยเหลือนักเรียน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรสวนใหญในโรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. เพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรู ความเขาใจ และความสามารถในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางเปนระบบ
3. เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคจากการดูแลชวยเหลือครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ
3. เปาหมาย
1. บุคลากรครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ไดประสานสัมพันธรวมกิจกรรม
2. นักเรียนไดรับการชวยเหลือดูแลอยางเปนระบบ
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4. กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม / ระเวลาดําเนินการ
1. ประชุมอบรมรับนโยบาย
2. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ(ทีมนํา ทีม
ประสาน
ทีมทํา)คณะกรรมการประเมิน
3. จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการ
4. จัดทําเอกสาร/ประชุมอบรมครูในโรงเรียน
เพื่อสรางความเขาใจในการทํางาน
5. ศึกษาเอกสารที่เขาอบรม
6. รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล(ทําระเบียน)
7. คัดกรองนักเรียนและสรุปผล
8. จัดกิจกรรมโฮมรูมและบันทึกผลทุกครั้ง
9. จัดกิจกรรมปองกันและแกปญหานักเรียน
กลุมเสี่ยง/มีปญหา
10. จัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน
11. สงนักเรียนที่ยากตอการชวยเหลือตอ
ผูเชี่ยวชาญและติดตามผล
12. ประเมินเพื่อทบทวนระบบดูแล
13. คณะกรรมการแตละคณะประเมิน
การปฏิบัติงาน และสรุปผล
14. สรุปรายงานระบบดูแลนักเรียน
ตอ สพท.อด. เขต 1 เผยแพร
และประชาสัมพันธตอประชาชนทั่วไป
- โดยจัดทําเปนรูปเลม
- แผน ซี ดี

ระยะเวลา
มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563

ผูรับผิดชอบ
นายปรีชา และคณะ
ครูประจําชั้น
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
กรรมการประสาน

กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563

ครูทุกคนที่เขาอมรม
ครูประจําชั้น

มิถุนายน 63– กุมภาพันธ 64 ครูประจําชั้น
พฤษภาคม63–กุมภาพันธ 64 ครูประจําชั้น/ครูแนะแนว
พฤษภาคม 63 – กุมภาพันธ 64

ผูปกครอง/ผูเชี่ยวชาญ

พฤษภาคม 63 – กุมภาพันธ 64

ครูประจําชั้น/ครูแนะแนว

4-8 สิงหาคม 2563 (ครั้งที่1) ครูประจําชั้น/ครูแนะแนว
8-10 มกราคม (ครั้งที่2)
คณะกรรมการประเมิน
ตามความเปนจริง
สิงหาคม 2563
คณะกรรมการประเมิน
กันยายน 2563 และ
กุมภาพันธ 2564
ตุลาคม 63 และมีนาคม 64

6. งบประมาณ
- งบประมาณกิจกรรม 2,000

บาท

คณะกรรมการแตละคณะ
กรรมการประสาน/
กรรมการอํานวยการ
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7. ผลที่ไดรับ
1. บุคลากรสวนใหญในโรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู ความเขาใจ และความสามารถในการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง
เปน ระบบ
3. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคจากการดูแลชวยเหลือครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 2
สนองกลยุทธที่ 2
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

อาหารกลางวัน
การบริหารงานทั่วไป
กระบวนการบริหารและจัดการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
นายปรีชา วิเศษชัย
นางฐปรัตน ทองยัง นางกฤษณา วงศวิเศษ
นางนงลักษณ ไผลอมทําเล นางลาวัณย สิงหศิลป
โครงการตอเนื่อง
พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

1.หลักการและเหตุผล
การจัดอาหารกลางวันในสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
เปนสิ่งสําคัญที่สุดเพราะเด็กในวัยนี้เปนวัยที่กําลังเจริญเติบโตในทุกดานคือดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคมและสติปญญา
ดังนั้นโรงเรียนบานหนองบัวจึงไดจัดโครงการอาหารกลางวันตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายตรงตาม
เกณฑมาตรฐาน
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหนักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณคาตามโภชนาการอยางทั่วถึงทุกคน
2.เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีน้ําหนักสวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
3.เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และมีสติปญญาดี
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนโรงเรียนบานหนองบัวทุกคนไดรับการชวยเหลือเรื่องอาหารกลางวัน
2. นักเรียนโรงเรียนบานหนองบัวทุกคนไดรับประทานอาหารที่สะอาดมีคุณภาพตาม
โภชนาการ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนโรงเรียนบานหนองบัว มีสมรรถภาพทางกาย น้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน
กรมอามัย
2. นักเรียนโรงเรียนบานหนองบัว เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน และมีสุขนิสัยในการ
รับประทานอาหารอยางถูกตอง
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4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ
การดําเนินงาน/กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
1. เสนอโครงการ
12 พฤษภาคม 2563
2. การอนุมัติโครงการ
13 พฤษภาคม 2563
3. แตงตั้งคณะทํางานตาม
14 พฤษภาคม 2563
โครงการ
4. ดําเนินการตามโครงการ
14 พฤษภาคม 2563
- การตรวจปริมาณอาหาร
- การตรวจคุณภาพอาหาร
- การจัดทําอาหารกลางวัน
- การจัดทําบัญชี ลางใบเบิก
อาหารกลางวัน
5. ติดตามผลและประเมินผล
โครงการ
31 มีนาคม 2564
6. สรุปผลรายงานผลการ
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
นางฐปรัตน ทองยัง
นางฐปรัตน ทองยัง
ผูอํานวยการ
นางฐปรัตน ทองยัง และคณะ

นางฐปรัตน ทองยัง และคณะ
นางฐปรัตน ทองยัง

5. งบประมาณ 6
5.1 งบอุดหนุนอาหารกลางวันจากเทศบาลนครอุดรธานี
5.2 จํานวน - บาท
6. การติดตามแลประเมินผล
6.1 แบบตรวจสอบ
6.2 แบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น
6.3 แบบติดตามผลของนักเรียน(น้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน)
6.4 การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน (สุขภาพอนามัย)
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดรับประทานอาหารกลางวันได
อยางพอเพียงทั่วถึงทุกคนและทุกวัน
2. นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณคาครบสารอาหารตามหลักโภชนาการที่ดี
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3. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ
4. นักเรียนทุกคนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตรงตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดไวพรอมทั้งมีสติปญญาเฉลียวฉลาดดี ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 2
สนองกลยุทธที่ 5
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบ

สหการโรงเรียน
การบริหารงานทั่วไป
กระบวนการบริหารและจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นายปรีชา วิเศษชัย
นางเครือรัตน บัณฑิตรกการคา นางลาวัณย สิงหศิลป
นางสาวสุกฤตา ดลสิริฤทธิกุล
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาในการดําเนินการ ปการศึกษา 2563 (14 พ.ค.2563 – มี.ค. 2564)
1.หลักการและเหตุผล
สภาพเศรษฐกิจของไทยในยุคปจจุบันนี้เปนยุคที่ขาวของเครื่องใชตาง ๆ มีราคาแพงเปนอยางมาก
และการที่จะดํารงชีวิตอยูในเศรษฐกิจแบบนี้ได เราก็ควรที่จะใชจายอยางประหยัด รูจักเลือกซื้อสินคาที่มี
ราคาถูก และควรที่จะรูจักคุณคาของเงิน
ดังนั้นการทําโครงนี้ก็เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียนเปนคนรูจักใชจายเงินและเลือกซื้อสินคาใน
การดํารงชีวิตกับยุคเศรษฐกิจที่มีสินคาราคาแพง
2.วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต(Outputs)
2.1.1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักเลือกซื้อสินคาราคาถูก
2.1.2. เพื่อฝกนิสัยการประหยัดและอดออม
2.1.3. เพื่อใหนักเรียนรูจักคุณคาของเงิน และมีความซื่อสัตยสุจริต
2.2 ผลลัพธ
2.2.1. นักเรียนสามารถเลือกซื้อสินคาราคาถูก
2.2.2. นักเรียนสามารถฝกนิสัยการประหยัดและอดออม
2.2.3. นักเรียนสามารถรูจักคุณคาของเงิน และมีความซื่อสัตยสุจริต
3.เปาหมาย
3.1 ผลผลิต(เชิงปริมาณ)
3.1.1. นักเรียนทุกคนสามารถเลือกซื้อสินคาในราคาถูกไดเปนอยางดี
3.1.2. นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการประหยัดและอดออม
3.1.3. นักเรียนทุกคนมีความซื่อสัตยสุจริตและรูจักคุณคาของเงิน
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3.2 ผลลัพธ(เชิงคุณภาพ)
3.2.1. นักเรียนสามารถเลือกซื้อสินคาไดเปนอยางดีและถูกตอง
3.2.2. นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองในเรื่องของการประหยัดและอดออม
3.2.3. นักเรียนมีความภูมิใจที่มีความซื่อสัตยสุจริต และรูจักคุณคาของเงิน

ระยะเวลา

สถานที่
ปฏิบัติ

11 พ.ค.63
16 พ.ค.63
18 พ.ค.63

30 พ.ค.63

คาใชจาย
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

นางเครือรัตน บัณฑิตรักการคา

รานคาสหกรณโรงเรียนบานหนองบัว

4.กิจกรรมและการดําเนิน
วิธีดําเนินงาน/ขั้นตอน
กิจกรรม
การปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรม
1. เสนอกิจกรรมตอ
สหการ
ผูบริหาร
โรงเรียน
2. เสนอกิจกรรมตอที่
ประชุมคณะครู
3. จัดเตรียมหองสหกรณ
จัดหาซื้อสินคา จัดหา
นักเรียนรับผิดชอบงานใน
หนาที่ตางๆ
4. ครูผูรับผิดชอบจัดทํา
บัญชีรายรับ – รายจาย
5. ประเมินผลกิจกรรม
6. สรุปผลกิจกรรม

21 มี.ค.64
21 มี.ค.64

5..การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
ผลผลิต
1.นักเรียนทุกคนสามารถเลือกซื้อ 1.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
สินคาราคาถูกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการ
ประหยัดและอดออม
3.นักเรียนทุกคนรูจักคุณคาของเงิน
และมีความซื่อสัตยสุจริต

นางเครือรัตน บัณฑิตรักการคา
และคณะ
นางเครือรัตน บัณฑิตรักการคา

และคณะ
นางเครือรัตน บัณฑิตรักการคา

และคณะ
นางเครือรัตน บัณฑิตรักการคา
นางเครือรัตน บัณฑิตรักการคา

เครื่องมือที่ใช
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลลัพธ
1.นักเรียนสามารถเรียนรูดวย
ตนเองอยางเปนระบบ
2.นักเรียนสามารถมีนิสัยรักการ
ประหยัดและอดออม
3.นักเรียนสามารถรูจักคุณคาของ
เงิน และมีความซื่อสัตยสุจริต

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูจัดกิจกรรมสหกรณโรงเรียนทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนทุกคนสามารถปลูกฝกนิสัยการประหยัดและอดออม
3. นักเรียนทุกคนสามารถรูจักคุณคาของเงิน และมีความซื่อสัตยสุจริตไดเปนอยางดี
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาที่ 2
สนองกลยุทธที่ 5
หัวหนางาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาการดําเนินการ

วันอําลาสถาบัน
การบริหารงานทั่วไป
กระบวนการบริหารและจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นายปรีชา วิเศษชัย
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน นางยุพิน ดวงแพงมาศ นายนาวิน วงศวิเศษ
นายปริญญา สุภา นายวิรุฬห จุลนิล
โรงเรียนบานหนองบัว
โครงการตอเนื่อง
14 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

1.หลักการและเหตุผล
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนบานหนองบัว เปนงานที่ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อ
สงเสริมปองกันและแกปญหาใหกับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนตามนโยบายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมวันอําลาสถาบันเปนกิจกรรมสําคัญเพื่อสงเสริมใหขวัญกําลังใจแสดงความยินดีแกนักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จะเลื่อนขึ้นไปเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หรือยายไปเรียนที่สถานศึกษาอื่น
2.วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง
2. เพื่อเปนขวัญกําลังใจเปนเกียรติแกผูสําเร็จการศึกษา
3. เพื่อเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน
3.เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนทุกชั้นเรียนไดเห็นความสําคัญของกิจกรรมวันอําลาสถาบัน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เกิดความภาคภูมิใจ
3. โรงเรียนมีกิจกรรมรวมกับ ผูปกครอง และชุมชน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดเรียนรูในการจัดงานแสดง
ความยินดีแกผูสําเร็จการศึกษา
2. นักเรียนไดแสดงออกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญูรูคุณ
3. นักเรียนที่สําเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจ และรูสํานึกคุณในสถานศึกษา
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4. การดําเนินงาน
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. แตงตั้งครูเพื่อรับผิดชอบ
3. ปฏิบัติตามโครงการ
4. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
6. ประเมินโครงการ
5.กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินการ
กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา
ประชุมเสนอโครงการ
มีนาคม 2563
ดําเนินงาน
เตรียมสถานที่จัดกิจกรรม
ฝกซอมนักเรียน
ดําเนินการ

มีนาคม 2564
มีนาคม 2564
มีนาคม 2564
23 มีนาคม 2564

ประเมินโครงการ
สรุปผล

มีนาคม 2564
มีนาคม 2564

ผูรับผิดชอบ
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
นายวิรุฬห จุลนิล
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน ครูประจําชั้น
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตนและคณะ
นักเรียนชั้น ม. 3 นางอิสรีย ฐิติชัยรัตนและคณะ
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
นายวิรุฬห จุลนิล และคณะ
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน

6. งบประมาณ
คากิจกรรมวันอําลาสถาบัน จํานวน 5,000 บาท
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูปกครองและนักเรียนที่สําเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจมีความสุขในการรวมกิจกรรม
2. ชุมชนเห็นความสําคัญของกิจกรรมโรงเรียน
3. โรงเรียนไดจัดกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐานที่ 1
สนองกลยุทธที่ 2
หัวหนาโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลา

กีฬาสีภายในโรงเรียน (โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
การบริหารงานทั่วไป
คุณภาพผูเรียน
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
นายปริญญา สุภา
นายปริญญา สุภา นายนาวิน วงศวิเศษ และคณะ
โครงการตอเนื่อง
ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล

การเลนกีฬาเปนกิจกรรมที่สามารถพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนไดมากที่สุดและทําใหนักเรียน
เกิดความรัก ความสามัคคี รูจักทํางานเปนทีมอยางมีความสามารถ
โรงเรียนบานหนองบัวไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงจัดกิจกรรมกีฬาขึ้นภายในโรงเรียน
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออก และใชเวลาวางใหเปนประโยชน

2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน
2.2 เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกและมีโอกาสเขารวมกิจกรรมกีฬาไดมากขึ้น
2.3 เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะทางกีฬา
2.4 เพื่อใหเกิดความสนุกสนาน ความรัก ความสามัคคี

3. เปาหมาย

3.1 นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ พลานามัย และบุคลิกภาพดีขึ้น
3.2 นักเรียนสามารถเขารวมกิจกรรมกีฬาที่โรงเรียนจัดการแขงขันได
3.3 นักเรียนสามารถเลนกีฬาในประเภทที่เขารวมกิจกรรมไดดี
3.4 โรงเรียนคัดเลือกนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนไดทุกประเภท
3.5 นักเรียนแสดงออกถึงความสนุกสนาน ความรัก และความสามัคคีภายในกลุม
3.6
4. การดําเนินงาน
4.1 หัวหนาโครงการประชุมคณะทํางานเพื่อเขียนโครงการ
4.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
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4.3 ดําเนินงาน
4.3.1 แบงกลุมสี ประกอบดวย สีแดง สีเหลือง สีฟา
4.3.2 กําหนดภาระงาน กรรมการกลาง และครูผูรับผิดชอบสีตาง ๆ
กําหนดประเภทการแขงขัน
4.3.3 จัดทําตารางฝกซอม และเตรียมสนามอุปกรณฝกซอม
4.3.4 ดําเนินการแขงขัน
5. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 แบงกลุมสี
1.2 กําหนดภาระงาน
กรรมการกลาง
- กรรมการฝกซอมกลุมสี
- ประเภทการแขงขัน
- ปฏิทินฝกซอม สูจิบัตร
- สนามและอุปกรณ
2. ฝกซอม
3. คัดเลือก
4. แขงขัน
4.1 ประเภทกีฬา
- ฟุตบอลเล็ก
- วอลเลยบอล
- แฮนดบอล
- แชรบอล
- เซปคตะกรอ
- เทเบิ้ลเทนนิส
- เปตอง
4.2 ประเภทกรีฑา (ลู)
- วิ่งเร็ว วิ่งผลัด
- วิ่งทน
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

เดือนตุลาคม 2563
เดือน นายปริญญา สุภา
พฤศจิกายน 2563
นายปริญญา สุภา
1 พ.ย 2563 - 21 ธ.ค 2563
นาย
21 – 25 ธ.ค. 2563
ปริญญา สุภา และคณะ
29 – 30 ธ.ค. 2563
นายปริญญา สุภา และคณะ
นายปริญญา สุภา และคณะ

นายปริญญา สุภา และคณะ

นายปริญญา สุภา และคณะ
นายปริญญา สุภา และคณะ
ครู.ปริญญา สุภาและคณะ
4 มกราคม 2564
คณะกรรมการกลุมสี
คณะกรรมการกีฬาและคณะครู
โรงเรียนบานหนองบัวทุกคน
ครู.ปริญญา สุภาและคณะ
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6. งบประมาณ 35,000 บาท
6.1 วัสดุ – อุปกรณกีฬา 10,000 บาท
วัสดุฝกซอม และการแขงขัน
วัสดุ – อุปกรณการจัดทําสนาม
6.2 งบประมาณจัดกิจกรรม
งบประมาณ 25,000 บาท
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนโรงเรียนบานหนองบัว มีสุขภาพพลานามัย บุคลิกภาพและสามารถ
แสดงออกซึ่งความสามารถทางกีฬา
7.2 โรงเรียนสามารถคัดเลือกนักกีฬาประเภทตาง ๆ ไปแขงขันในระดับกลุม และโซน
อยางมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ 5
สนองมาตรฐาน 2

เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการตามรอยพออยูอยางพอเพียง)
บริหารงานวิชาการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขอที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนที่กําหนด
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานหนองบัว
ผูรับผิดชอบโครงการ นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน นางยุพิน ดวงแพงมาศ นายวิรุฬห จุลนิล
ลักษณะโครงการ
( ) โครงการใหม () โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ 15 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
1. หลักการและเหตุผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับการพัฒนาแบบูรณาการเปนองค
รวมที่มีคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เพื่อใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเกิด
ความสมดุล เปนธรรมและยั่งยืนมุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน อันจะเปนการเสริมสรางประโยชนสูงสุด
ใหแกประชาชนโดยถวนหนาสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 การ
ดํารงชีวิตของคน ในสังคมไทยไดนําเอาสิ่งอํานวยความสะดวกในทุกๆดานเขามาใชในชีวิตประจําวัน ดวย
เหตุผลขางตน ทําใหการใชชีวิตของคนไทยที่ผานมานั้น ถึงแมจะไดรับความสะดวกสบายในเบื้องตนแต
สิ่งที่ตามมาโดยไมรูตัวคือการดํารงชีวิตประจําวันที่ฟุมเฟอยทําใหคนในสังคมตองประสบกับปญหาการ
ดํารงชีวิตตามมา ฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถแกปญหาการดํารงชีวิตของคนในสังคมไทย เรื่องการใชจาย
ฟุมเฟอย ไมมีเหตุผล ไมมีความรอบคอบและขาดภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต และสงผลตอนักเรียนทําให
ผูเรียนขาดทักษะชีวิที่จะเปนปญหาตอการเรียนการสอนและขาดทักษะจําเปนพื้นฐานที่จําเปนในการ
ดําเนินชีวิตในปจจุบันและในอนาคต
ดังนั้นโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนโครงการหนึ่งที่เปนประโยชนตอนักเรียนโดยตรงเพราะ
ครูผูสอนจะนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูหองเรียน ซึ่งจะทําใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง และ
สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตที่เกิดประโยชนตอตนเอง ตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติ สูการ
ประกอบอาชีพแบบยั่งยืนได โรงเรียนบานหนองบัวจึงไดจดั กิจกรรมการนําแนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก การถอดบทเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการนําไปใชจริง การแยกขยะเพื่อนําไปใชประโยชน การทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม
ตลอดจนจัดทําหองเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน
2.2 เพื่อฝกทักษะการเรียนรูของนักเรียนที่จะสามารถนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัวและสังคม
2.3 เพื่อฝกการทําปุยน้ําหมักชีวภาพสําหรับใชในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน น้ําหมัก
ชีวภาพเพื่อใชในการทําผลิตภัณฑชําระลางสําหรับรักษาสิ่งแวดลอม ประหยัดและสามารถลดคาใชจาย
และนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
2.4 เพื่อใหนักเรียน รูจักการใชชีวิตที่พอเพียงมีความรูความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ
3. เปาหมาย
ดานปริมาณ
- บุคลากรในโรงเรียนทุกคน มีความรูความสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการใชชีวิตอยางพอเพียง
- นักเรียนทุกคนกลาแสดงออก ตลอดจนไดฝกทักษะการทําและการน้ําหมักชีวภาพไปใชใน
การทําการเกษตร ไปใชในการผลิตภัณฑชําระลางเพื่อนําไปใชไดเอง ชวยใหประหยัด ปลอดภัยและ
สามารถนําไปประกอบอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน
ดานคุณภาพ
บุคลากรในโรงเรียนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อใหนักเรียนรูจักการใชชีวิตที่พอเพียง นําหลักการไปปฏิบัติตนใหมีทักษะชีวิต สามารถลดรายจายใน
ครัวเรือน กอใหเกิดรายไดระหวางเรียนรวมถึงนักเรียนไดรับการฝกทักษะอาชีพและกลาแสดงออก
4. วิธีดําเนินการ
4.1 เขียนโครงการ
4.2 ขออนุมัติโครงการ
4.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแตละกิจกรรม
4.4 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน วางแผนจัดกิจกรรม
4.5 ดําเนินการจัดกิจกรรมดังนี้
4.5.1 กิจกรรมการทําปุยน้ําหมักชีวภาพจากเศษวัสดุโรงครัวของโรงเรียน
4.5.2 กิจกรรมการทําน้ําหมักชีวภาพจากผลไมในทองถิ่น
4.5.3 กิจกรรมการทําน้ํายาลางจานสําหรับโครงการอาหารกลางวัน
4.5.4 กิจกรรมการทําสบูจากน้ํามันทอดซ้ําเพื่อสิ่งแวดลอม
4.5.5 กิจกรรมการการทําน้ํายาลางสุขภัณฑจากน้ําหมักชีวภาพ
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5.กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
1. จัดทําโครงการ ,ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ

ระยะเวลา
1 – 8 พ.ค. 63

2. เสนอและขออนุมัติโครงการ

11 – 12 พ.ค. 63

3.ดําเนินการตามแผนที่วางไว

ตลอดปการศึกษา

กิจกรรมที่ 1 การทําปุยหมักจากเศษวัสดุโรงครัวโรงเรียน
20 พ.ค.63 – 22
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ก.ค. 63
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือและวางแผนการ
ดําเนินการ
1.2 แตงตั้งผูรับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและเสนอแนะ
15-17 พ.ค. 63
1.4 ดําเนินการตามกิจกรรม
- ฝกปฏิบัตินักเรียนเพื่อเรียนรูและปฏิบัติการการทําปุย 20 พ.ค.63 – 22
หมักชีวภาพจากเศษวัสดุโรงครัวโรงเรียน
ก.ค. 63
1.4 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
30 ก.ค.63- 3-4 มิ.ย.
1.5 สรุปวิเคราะหรายงานผล
63
1.6 นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูวิเคราะห วิ
มิ.ย. – ส.ค. 63
พากยใหขอเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 2 การทําน้ําหมักชีวภาพจากผลไมในทองถิ่น
มิ.ย. – ส.ค. 63
ขั้นตอนการดําเนินงาน
2.1 ประชุมคณะทํางาน
2.2 แตงตั้งผูรับผิดชอบ
2.3 ดําเนินการตามกิจกรรมการทําน้ําหมักชีวภาพตาม
ขั้นตอน
2.4 ประเมินผลและรายงานผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
ต.ค. 63

ผูรับผิดชอบ
คณะทํางานและคณะ
ครูที่เกี่ยวของ
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
นายวิรุฬห จุลนิล
ครูผูรับผิดชอบ
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
ผูบริหารโรงเรียน
ผูบริหารโรงเรียน
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
ครูประจําชั้นและครู
ประจําวิชา
ครูผูรับผิดชอบ

คณะครูผูรับผิดชอบ

คณะครูผูรับผิดชอบ
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กิจกรรมที่ 3 การนําน้ําหมักชีวภาพจากผลไมในทองถิ่นไป
ผลิตน้ํายาชําระลางจาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
3.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
3.2 ดําเนินการตามกิจกรรม
- จัดหาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
- แบงกลุมนักเรียนแตละชั้นทําผลิตภัณฑน้ํายาลาง
จานน้ําหมักชีวภาพ ในชวงเวลาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
- ดําเนินการนําผลผลิตจากการทําน้ํายาลางจานไป
ใชในโรงเรียน
- นักเรียนถอดบทเรียนจากการดําเนินการ
กิจกรรมที่ 4 การทําสบูจากน้ํามันทอดซ้ําเพื่อสิ่งแวดลอม
4.1ดําเนินการตามกิจกรรม
4.2จัดหาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
4.3 แบงกลุมนักเรียนทําสบูจากน้ํามันทอดซอตามใบงาน
ในชวงเวลาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
4.4 ดําเนินการนําผลผลิตไปใชในครัวเรือนและโรงเรียน
4.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 การนําน้ําหมักชีวภาพจากผลไมในทองถิ่นไป
ผลิตน้ํายาลางหองน้ํา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 จัดหาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
5.2 แบงกลุมนักเรียนแตละชั้นทําน้ํายาลางหองน้ําจากน้ํา
หมักชีวภาพ ในชวงเวลาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
- ดําเนินการนําผลผลิตจากการน้ํายาลางหองน้ํา
เพื่อนําไปใชลางหองน้ําในโรงเรียน
- นักเรียนถอดบทเรียนจากการดําเนินการ

26 มิ.ย. 63 – 11
ม.ค. 64

นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
และคณะ

ครูผูรับผิดชอบ
ครูผูรับผิดชอบ

ครูผูรับผิดชอบ
22-25 ก.พ. 63
ส.ค. – ก.ย. 63

ครูประจําชั้น
นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
และคณะ

30 ก.ย. 63
คณะครูผูรับผิดชอบ
26 มิ.ย. 63 – 11 นางอิสรีย ฐิติชัยรัตน
ม.ค. 64
และคณะ

ครูผูรับผิดชอบ
ครูผูรับผิดชอบ

22-25 ก.พ. 64

ครูผูรับผิดชอบ
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5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณ 3,000 บาท
แผนงาน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดงบประมาณ คาตอบแทน…………………. บาท
คาใชสอย…………….……… บาท
คาวัสดุ…………3,000…………บาท
อื่นๆ………………….…………. บาท
6. การติดตาม กํากับ และประเมินผล
6.1 กํากับ ติดตาม รายงานความกาวหนาภายใน 31 มีนาคม 2563
6.2 การประเมินผล
ตัวบงชี้และสภาพความสําเร็จ
- รอยละ 90 นักเรียนมีความรูในเรื่องการ
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในชีวิตประจําวัน
-รอยละ 80 นักเรียนมีความรูและ
ประสบการณในการทําน้ําหมักชีวภาพจาก
ผลไมและนําไปใชทําผลิตผลการทําน้ํายา
ลางจาน น้ํายาลางหองน้ําและสบูจากน้ํามัน
ทอดซ้ําไปใชในโรงเรียนและที่บาน
-รอยละ 90 นักเรียนสามารถถอดบทเรียน
จากิจกรรมที่ทําได
- มีผลิตและผลงานไปแสดงที่หองแหลง
เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับครูและนักเรียนใชเปนแหลง
เรียนรูในการพัฒนาการเรียนการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
- สังเกต
- บันทึกรายงานการดําเนินงาน
- ตรวจสอบผลผลิต
- บันทึกการสังเกตพฤติกรรม
- การปฏิบัติงาน
-แบบประเมินและผลการประเมิน
- แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู และการตรวจสอบแบบ
บันทึก

- การปฏิบัติงาน
-ประเมินจากแบบ
ประเมินผล
- การปฏิบัติงาน

-แบบประเมินชิ้นงานและ
ความสําเร็จของชิ้นงาน
- แบบบันทึกการสังเกต
- แบบบันทึกการสัมภาษณ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนไดกลาแสดงออก ตลอดจนไดฝกทักษะการทํางานและการน้ําหมักชีวภาพไปใช
ในการทําการเกษตร ไปใชในการผลิตภัณฑชําระลางเพื่อนําไปใชไดเอง ชวยใหประหยัด ปลอดภัยและ
สามารถนําไปประกอบอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน
7.2 บุคลากรในโรงเรียนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนเพื่อใหนักเรียนรูจักการใชชีวิตที่พอเพียง นําหลักการไปปฏิบัติตนใหมีทักษะชีวิต
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โครงการ
พัฒนา)แผนงาน
สนองมาตรฐานที่ 1
สนองกลยุทธ 4
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

สัปดาหวิทยาศาสตร (โครงการเรียนอยางมีคุณภาพเด็กทุกคนตอง
บริหารงานวิชาการ
คุณภาพผูเรียน
สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
โรงเรียนบานหนองบัว
นายวิรุฬห จุลนิลและ นายพิเชาว องคอนุรักษ
( ) โครงการใหม () โครงการตอเนื่อง
1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนน
การจัดการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและความตองการของผูเรียนและชุมชน โดยมี
มาตรฐานการเรี ย นรู เป น ข อกํ าหนดคุณ ภาพของผูเรีย นทั้ งดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณ ธรรม
จริย ธรรมและค านิ ย มและมี ส าระการเรีย นรูเป น ตัว กําหนดองค ความรูที่ เป น เนื้อหาสาระ และเพื่ อให
สอดคลองกั บ การจั ดการศึ กษาของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการเรียนรู สพฐ. และนโยบายของ
โรงเรีย น จัด กระบวนการเรียนรูให มีคุณ ภาพและประสิทธิภ าพ พั ฒ นาผูเรียนใหส ามารถเรียนรูไดตาม
ศักยภาพของผูเรียน ทางกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจึงตองจัดใหมีแหลงการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมีการคิดวิเคราะห การแกปญหาตลอดจนผูเรียนสืบคนหาความรูดวยตัวเองเห็นความสําคัญทางดาน
วิทยาศาสตรเพื่อนําไปแกปญหาในชีวิตประจําวันได อีกทั้งสื่อการเรียนการสอนเปนสิ่งสําคัญและจําเปน
อยางยิ่งที่จะพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ที่ผานมานักเรียนไดมีสวนรวม
ในการผลิตและจัดทําพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเปนอยางดียิ่ง รวมถึงการทําโครงงานวิทยาศาสตรเพื่อให
ผูเรียนสามารถเรียนรูทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร ตามที่นักเรียนสนใจ มีการพัฒนากระบวนการ
จัด การเรีย นรูโดยสอดแทรกภู มิ ป ญ ญาทองถิ่น สอดแทรกคุณ ธรรมจริย ธรรมอัน ดีตอผูเรีย น และเน น
กระบวนการเรียนรูแบบกลุม และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาพัฒนาบุคลากรในกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร และปรับปรุงพัฒนาหองศูนยวิทยาศาสตร เพราะปจจุบันแหลงการศึกษาเรียนรู
นั้นอาจไมใชในหองเรียนเพียงอยางเดียว การจะพัฒนาผูเรียนไดตามศักยภาพนั้น จําเปนตองมีการพัฒนา
แหลงการเรียนรูที่จําเปนตอผูเรียนและเพียงพอตอการศึกษาเรียนรูทั้งในและนอกเวลาเรียน สงเสริมให
ผูเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ตามแนวนโยบายการศึกษาใหผูเรียนเกง ดี มีสุข และเนื่องจาก
วัน ที่ 18 สิงหาคมของทุกป เป น “วันวิทยาศาสตรแหงชาติ”เพื่อนอมรําลึ กถึงพระมหากรุณ าธิคุณและ
เทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จ
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พระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งทรงคํานวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตําบลหวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธเมื่อวันที่
18 สิ งหาคม 2411 โดยไม คลาดเคลื่ อนแม แต วิ น าที เดี ย ว ซึ่ งเป น การพิ สู จ น ผ ลการศึ กษาวิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตรที่นาภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติไทย ทางสถาบันศึกษาจะมีการจัดกิจกรรมตางๆเพื่อรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร นําเสนอความรูและนันทนาการตางๆ
จากการจัดกิจกรรมที่ผานมาพบวานักเรียนใหความสนใจและอยากใหมีกิจกรรมการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนบานหนองบัวจึงจัดโครงการวันวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิชาตางๆ พรอมทั้งสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทําให
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร มีวิสัยทัศนที่กวางไกลและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง
ประกอบกับหนวยงานเอกชนคือ บริษัทปโตรเลียมแหงประเทศไทย (จํากัด) ไดใหการสนับสนุนการจัดรถโม
บายใหความรูดานพลังงาน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางดานวิทยาศาสตรของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว อันเปน"พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย"
2.2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
2.3 เพื่อจัดนิทรรศการแสดงความรูและผลงาน ความสามารถของนักเรียน ดานวิทยาศาสตร
2.4 เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคูกับการไดรับความรูในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และ
บูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ แบบสะเต็มศึกษา
2.5 เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูสัปดาหวิทยาศาสตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นักเรียนจะ
ไดเรียนรูและรวมกันคิดอยางมีระบบ คิดอยางมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร
3. เปาหมาย
ดานปริมาณ
รอยละ 80 ของครู นักเรียนเขารวมกิจกรรมชมนิทรรศการ กิจกรรมฐานการเรียนรู
ในและนอกโรงเรียนนักเรียนไดแสดงความสามารถทางดานวิทยาศาสตร
ดานคุณภาพ
1) นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคูกับการไดรับความรูในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
2) นักเรียนไดรวมกันคิดอยางมีระบบ คิดอยางมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร
4. วิธีดําเนินการ
4.1 เขียนโครงการ
4.2 ขออนุมัติโครงการ
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4.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแตละกิจกรรม
4.4 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน วางแผนจัดกิจกรรม
4.5 ดําเนินการจัดกิจกรรมดังนี้
4.5.1 กิจกรรมการจัดกิจกรรมเสียงตามสายประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับความสําคัญของ
สัปดาหวิทยาศาสตร
4.5.2 กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแตละสายชั้น
4.5.3 กิจกรรมจัดปายนิเทศและแสดงผลงานทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
4.5.4 กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูสัปดาหวิทยาศาสตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5.กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
1.จัดทําโครงการ ,ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ
2. เสนอและขออนุมัติโครงการ
3. อนุมัติโครงการ
3.ดําเนินการตามแผนที่วางไว
3.1 วางแผนและแตงตั้งคณะทํางาน
3.2 กิจกรรมเสียงตามสาย
3.3 กิจกรรมแขงขันวิชาการเกี่ยววิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
3.4 กิจกรรมการจัดปายนิเทศและผลงานนักเรียน
3.5 กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูสัปดาหวิทยาศาสตร
ประจําป 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4. นิเทศและติดตามผลการดําเนินงาน
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
7- 8 พ.ค. 63
11 – 12 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63

ผูรับผิดชอบ
นายวิรุฬห จุลนิล

ก.ค. 63
15 – 30 ก.ค. 63
1 – 14 ส.ค. 63

นายวิรุฬห จุลนิล
และคณะ

17 ส.ค. 63
ก.ค. – 31 ส.ค. 63

ผูบริหารโรงเรียน
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5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณ 3,000 บาท
แผนงาน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดงบประมาณ คาตอบแทน…………………. บาท
คาใชสอย…………….……… บาท
คาวัสดุ…………3,000…………บาท
อื่นๆ………………….…………. บาท
6. การติดตาม กํากับ และประเมินผล
6.1 กํากับ ติดตาม รายงานความกาวหนาภายใน 31 มีนาคม 2563
6.2 การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีประเมิน
ดานปริมาณ
1.การตอบรับการเขารวมกิจกรรม
1. นักเรียนชั้น อนุบาล – ม.3 จํานวน สัปดาหวิทยาศาสตร
รอยละ 90 เขารวมกิจกรรมสัปดาห
2.การสัมภาษณ
วิทยาศาสตร
ดานคุณภาพ
1.การตอบแบบสอบถามความรู
1. นักเรียนเกิดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ความเขาใจในการเขารวมกิจกรรม
ในระดับมาก-มากที่สุด รอยละ 80
สัปดาหวิทยาศาสตร
2. นักเรียนรอยละ 75 สามารถนําความรู 2.การประเมินการเขารวมกิจกรรม
ไปประยุกตใชในการเรียนการสอน มี
3.การประเมินชิ้นงาน/ใบงาน

เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
1.แบบตอบรับการเขารวมโครงการ
2.แบบสัมภาษณ
1.แบบสอบถาม
2. แบบประเมินการรวมกิจกรรม
สัปดาหวิทยาศาสตร
3.ใบงาน/ใบกิจกรรม

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มี
ทักษะการทํางานกลุม มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะหและสามารถนําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีความรูและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ตลอดจนมีความคิดสรางสรรคและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
7.2 นักเรียนสามารถเรียนรูดวยกระบวนการกลุม จากแหลงเรียนรูทําใหมีการคิดอยางเปน
ระบบ
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