คานา
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนบ๎านระกา เลํมนี้ จัดทาขึ้นเพื่อ
ให๎ การบริ หารงบประมาณเป็ น ไปตามระเบี ยบแบบแผนทางราชการ สนองตอบนโยบาย จุดเน๎นการพัฒ นา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษา สภาพปัจจุบันปัญหา ความต๎องการของ
ชุมชนและท๎องถิ่น อีกทั้งยังเป็นกรอบแนวทางการใช๎งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่เน๎นการปฏิรูป
ระบบการศึกษาและการเรียนรู๎โดยเน๎นประเด็นหลัก 3 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เรียนรู๎ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู๎ สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนของสังคม
สํงผลให๎คนไทยยุคใหมํ การดาเนินการปรับระบบงบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงาน จัดสรรงบประมาณที่เน๎นอุป
สงค์หรือผู๎เรียน
ทางโรงเรี ย นขอขอบคุณคณะครู ผู๎ ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ น ฐานและ
องค์การปกครองสํ ว นท๎องถิ่น สํ ว นราชการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องทุกภาคสํ ว น ที่ให๎ ความรํว มมื อในการให๎ ข๎อมู ล
สํงเสริมสนับสนุนทุกๆ ด๎านจนได๎รับความสาเร็จอยํางมีประสิทธิภาพ หวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2562 เลํมนี้จะสํงผลที่ดีตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนอยํางมี
คุณภาพ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให๎ความรํวมมืออยํางดียิ่ง

(ลงชื่อ)
(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562
ของโรงเรียนบ้านระกา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
..........................................
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ๎านระกา ครั้งที่ 3 / 2561 เมื่อ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได๎พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนบ๎าน
ระกาแล๎ว
เห็นชอบในการแบํงสัดสํวนงบประมาณ ดังนี้
- งบดาเนินการ

จานวน 432,540 บาท คิดเป็นร๎อยละ 61 (เกณฑ์ร๎อยละ 61-70)

- งบลงทุน จานวน 216,270 บาท คิดเป็นร๎อยละ 30 (เกณฑ์ร๎อยละ 20-30)
- งบสารองจ่าย

จานวน 72,090 บาท คิดเป็นร๎อยละ 10 (เกณฑ์ร๎อยละ 10-20)
งบประมาณทั้งสิ้น 720,900 บาท คิดเป็นร๎อยละ 100

(กํอนประถม 32,300 บาท ประถมศึกษา 169,610 บาท มัธยมศึกษา 519,000 บาท)
เห็นชอบให๎ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562 ได๎
(ลงชื่อ)
(นายสุทัศน์ ใจมนต์)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ๎านระกา
(ลงชื่อ)
(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา
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ส่วนที่ 1
สภาพบริบทโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ยุคก่อตั้ง
โรงเรียนบ๎านระกา ตั้งอยูํหมูํที่ 5 ตาบลโคกเพชร อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กํอตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 โดยคณะกรรมการอาเภอขุขันธ์ จัดการเรียนเริ่มแรกในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยอาศัยโรงพักกฐินที่ราษฎรสร๎างขึ้น ลักษณะโรงเรียนมุงด๎วยหญ๎าคา พื้นปูด๎วยไม๎กระดานไมํมีฝากั้นเปิดโลํง
ตลอด จุนักเรียนได๎ประมาณ 100 คน มีนายทองคา ไชยพรรค ดารงตาแหนํงครูใหญํคนแรก
โรงเรียนบ๎านระกา ได๎มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด๎านอาคารสถานที่ และการจัดการเรียนการสอน
เรื่อยมา ดังนี้ คือ
พ.ศ. 2487 นายชุม สิงห์น๎อย ครูใหญํขณะนั้นได๎รํวมกับพระอธิการโต๏ะ เจ๎าอาวาสวัดบ๎านระกา
และราษฎรได๎สร๎างอาคารเรียนถาวรขึ้น 1 หลัง ขนาดยาว 14 เมตร กว๎าง 16 เมตร พื้นปูด๎วยไม๎กระดาน
หลังคามุงหญ๎าคาไมํมีฝากั้นจุนักเรียนได๎ประมาณ 300 คน และเมื่อสร๎างเสร็จวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2487
ทางราชการได๎ยุบโรงเรียนบ๎านโคกเพชร และได๎นานักเรียนมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนนี้พร๎อมกับได๎มีการรื้อถอน
อาคารเรียนเกํามอบถวายวัดบ๎านระกา ใช๎ประโยชน์ทางศาสนาตํอไป
พ.ศ. 2490 นายหมอก ไตรสุทธิ์ ครูใหญํขณะนั้นได๎พร๎อมใจกับราษฎรได๎รื้อถอนอาคารเรียน
เกําที่ผุพังและสร๎างขึ้นใหมํ
พ.ศ. 2506 โรงเรียนได๎รับงบประมาณกํอสร๎างอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ. จานวน 20,000 บาท
พ.ศ. 2518 โรงเรียนได๎รับงบประมาณจานวน 161,000 บาท กํอสร๎างอาคารเรียนแบบ ศก.01
จานวน 1 หลัง
พ.ศ. 2519 คณะกรรมการศึกษาและราษฎร ได๎จัดงานหารายได๎ให๎โรงเรียนได๎เงินจานวน 4,866
บาท เพื่อจัดสร๎างรั้วลวดหนามและซํอนประตูให๎โรงเรียน และในปีนี้ทางราชการได๎อนุมัติให๎โรงเรียนเปิดขยาย
การศึกษาถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2520 โรงเรี ย นประสบวาตภัย อาคารเรี ยน แบบ ป.1ซ. ได๎ รับความเสี ยหายได๎รั บ
งบประมาณซํอมแซม 36,000 บาท
พ.ศ. 2521 โรงเรียนได๎รับจัดสรรงบประมาณสร๎างถังกักเก็บน้าฝน จานวน 3 ถัง กพป. พร๎อม
รางน้า ใช๎งบประมาณกํอสร๎างจานวน 20,300 บาท
พ.ศ. 2522 ได๎รับงบประมาณตํอเติมอาคารเรียนจานวน 75,000 บาท และนางทองใบ ดวงธนู
ราษฎรได๎บริจาคเงินสร๎างส๎วม มอบให๎เป็นสมบัติของโรงเรียนมูลคําประมาณ 2,000 บาท
พ.ศ. 2523 ได๎รับงบประมาณกํอสร๎างอาคารเรียน ศก.04 อาคาร 1 ชั้น 3 ห๎องเรียน เป็น
จานวนเงิน 361,000 บาท และงบประมาณสาหรับสร๎างบ๎านพักครู แบบ ศก.14 ก จานวน 1 หลัง จานวนเงิน
95,000 บาท
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ยุคปรับเป็นโรงเรียนรัฐบาล
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 ได๎โอนการศึกษาประชาบาลสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด มา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ
พ.ศ. 2524 ได๎รับงบประมาณจานวน 95,000 บาท กํอสร๎างโรงฝึกงานจานวน 1 หลัง และ
ได๎รับจัดสรรงบประมาณเพื่อตํอเติมอาคารเรียน ป.1 ซ. จานวน 35,650 บาท
พ.ศ. 2525 ศิษย์เกําและประชาชนได๎รํวมบริจาคเงินจานวน 14,336 บาท เพื่อจัดสร๎างซุ๎มประตู
และในปี งบประมาณนี้ได๎รับ งบประมาณตํอเติมอาคารเรีย น ศก.04 ชั้นลําง จานวน 85,000 บาท และ
งบประมาณกํอสร๎างส๎วม 1 หลัง 4 ที่ จานวน 40,000 บาท
ปีงบประมาณ 2526 โรงเรียนได๎ติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเรียน โดยเงินจากการจัดหารายได๎ จานวน
11,000 บาท ในปี เดียวกัน นี้ทางมูล นิธิ จอร์น เอฟ เคนเนดี้ ได๎มอบทุนจัดทาอาหารกลางวันนักเรียน
จานวน 20,000 บาท
ปีงบประมาณ 2527 โรงเรียนจัดหารายได๎เพื่อจัดสร๎างรั้วรอบด๎านหน๎าโรงเรียน จานวนเงิน
12,000 บาท และได๎รับงบประมาณซํอมแซมอาคารเรียนประสบวาตภัย จานวน 20,000 บาท
ปีงบประมาณ 2529 ได๎รับงบประมาณกํอสร๎างเรือนเพาะชาจานวน 15,000 บาท
พ.ศ. 2532 คณะครู ผู๎ปกครองนักเรียน ได๎บริจาคเงินเพื่อขุดเจาะน้าบาดาลและเครื่องปั้มน้าไว๎
เป็นสมบัติของโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2532 คณะครู อาจารย์ ได๎บริจาคเงิ น 9,136 บาท เพื่อ
ซํอมแซมถังเก็บน้าฝน และทางราชการได๎อนุมัติให๎รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ.
ในปีงบประมาณ 2540 โรงเรียนได๎รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนปัจจุบันจานวน
71,270 บาท โดยได๎ทาการทาสีอาคารเรียนทั้ง 2 หลัง และปรับปรุงห๎องอาคารเรียนชั้นลําง 3 ห๎องเรียน
พ.ศ. 2540 คณะครูอาจารย์ ได๎ชํวยกันปรับปรุงแปลงปลูกผักสวนครัวของโรงเรียนและจัดสร๎าง
โรงเรือนเลี้ยงไกํ จานวน 1 หลัง โดยได๎รับเงินสนับสนุนจากชุมชน จานวน 13,000 บาท
พ.ศ. 2541 ครู กรรมการโรงเรียน และผู๎ปกครองนักเรียน ได๎รํวมใจกันบริจาคเงินเป็นคําดินจาก
รถบรรทุกมาถมที่รอบ ๆ อาคารเรียน และถนนในโรงเรียน เพื่อป้องกันน้าทํวมอาคารเรียน 2 หลัง
จานวนเงิน 20,000 บาท และได๎ของบประมาณซํอมแซมอาคารโรงฝึกงาน ศก.23/2524 จานวนเงิน 88,300
บาท และคณะครูบริจาคสมทบเพื่อจัดหาดินมาถมให๎สูงขึ้นอีก จานวน 5,000 บาท
พ.ศ. 2542 โรงเรียนได๎ประสานขอความรํวมมือจากหนํวยขุดเจาะน้าบาดาลที่ 1 กรมทรัพยากร
ธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให๎มาขุดเจาะน้าบาดาลใช๎ในโรงเรียนโดยได๎ดาเนินการ
ขุดเจาะ และติดตั้งเครื่องสูบน้าไฟฟ้า แล๎วเสร็จเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2542 พร๎อมกันนี้ครูได๎บริจาคเงิน
จานวน 5,000 บาท จัดสร๎างระบบประปาในโรงเรียน โดยจัดทาหอถังพักน้า ขนาด 2,000 ลิตร ความสูง
8 เมตร และวางระบบที่จํายน้าไปยังจุดตําง ๆ ที่ต๎องการใช๎ทั่วบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นการแก๎ปัญหาการขาด
แคลนน้าอุปโภคในโรงเรียนตํอไป ในปีเดียวกันโรงเรียนได๎รับการจัดสรรงบประมาณการใช๎จําย เพื่อกระตุ๎น
เศรษฐกิจภาครัฐ (มิยาซาวา) เพื่อสร๎างส๎วมแบบ สปช.611/26 เป็นเงิน 50,500 บาท
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พ.ศ. 2544 โรงเรียนได๎รับการคัดเลือกให๎เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนปฏิรู ปการเรียนรู๎เพื่อพัฒนา
ผู๎เรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ (สกศ.)
พ.ศ. 2545 โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียนจาก
คุณชัยวัฒน์ เทพยสุวรรณ และคณะคนไทยในเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จานวนเงิน 210,000 บาท
โรงเรียนได๎ดาเนินการจัดซื้อสื่อคอมพิวเตอร์จานวน 9 เครื่อง เพื่อใช๎ประกอบการเรียนการสอน
พ.ศ. 2546 โรงเรียนได๎รับมอบห๎องสมุดจากคุณสุทัศน์ ใจนวน ตัวแทนคณะศิษย์เกําโรงเรียน
บ๎านระกา และหนังสือพิมพ์มติชนมอบหนังสือดีจานวน 519 เลํมพร๎อมเงินปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์ 10,000
บาท เพื่อใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ของนักเรียนตํอไป
พ.ศ. 2547 โรงเรียนได๎รับงบประมาณซํอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ประสบวาตภัย
จานวน 138,000 บาท พร๎อมกับได๎รับอนุมัติให๎รื้อถอนอาคารเรียน ศก.01 และ ผู๎ปกครองนักเรียนได๎บริจาค
ทุนเพื่อจัดหาสื่อดิจิตอล เพื่อการเรียนรู๎ของนักเรียนมูลคํา 25,000 บาท ที่สาคัญในปีนี้โรงเรียนได๎รับอนุมัติให๎
เปิดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547
พ.ศ. 2548 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู๎ปกครอง และชุมชน รํวมบริจาค
เงินจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ 1 ไรํ 3 งาน 27 ตารางวา ให๎โรงเรียนเพื่อทาประโยชน์ในด๎านการจัดการศึกษาเพื่อลูกหลาน
ชุมชนตํอไป
พ.ศ. 2552 โรงเรียนได๎รับงบประมาณกํอสร๎างอาคารเรียน สปช.105/29 มูลคํา 2,180,000 บาท
พ.ศ. 2554 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองนักเรียน ได๎รํวมแรงรํวมใจกันปรับปรุง
ซํอมแซมอาคารเรียน ศก.04 ที่ชารุดทรุดโทรมเนื่องจากใช๎การมานานกวํา 33 ปี ให๎มีความแข็งแรงปลอดภัย
ใช๎การได๎ดี
พ.ศ. 2555 ได๎รับงบประมาณตํอเติมอาคารเรียน สปช.105/29 จานวน 3 ห๎องเรียน มูลคํา
300,000 บาท
พ.ศ. 2556 ได๎มีการปรับปรุงอาคารเรียน ศก.04 ชั้นลําง ให๎เป็น 2 ห๎องเรียนขนาดใหญํ สาหรับจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางมอนเทสซอริ( Montessori) ซึ่งโรงเรียนบ๎านระกาเป็นแกนนาในการ
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได๎รับการ
สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อสื่อการเรียนรู๎และพัฒนาครู ผู๎บริหารโรงเรียน จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ปัจจุบันทาการสอนตั้งแตํชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 189 คน มีครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 21 คน ปัจจุบันมีนายอดิเรก บุญคง เป็นผู๎อานวยการโรงเรียน บริหาร
จัดการมาตั้งแตํ พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน
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รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน และชุมชนเป็นฐานโรงเรียนบ้านระกา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(นิติบุคคล)

ผู้ปกครอง/ชุมชน/ท้องถิ……………………………………………………………………………..
่น
ผอ.ร.ร.
คณะกรรมการบริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานวิชาการ

งบประมาณ/พัสดุ

- นายวัชนะ กวั้งซ๎วน
- นายทรงศิลป ดวงธนู
- นางดวงตา บุรินทร์
- นายสุรกานต์ เชื้อคล้า
- นายจักรพงศ์ บุญทวี
- นางสมหมาย ศรวิมล
- นางสาวจิราวรรณ ดวงใจ - นายสุเมธ อุ๎มเชื้อ
- นางสาวเบญจภรณ์ บุญชู
- นางสวาสกาวเดือน สอนงําย

งานบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

- นายอดิเรก บุญคง - นายวีรมนต์ มนต์ฤทธานุภาพ
- นางวิไลวรรณ ใจนวน - นางวิไลลักษณ์ เชื้อคล้า
- นางพงษ์รัตน์ เพิ่มพร - นายเอกสิทธิ์ จันทร์สวําง
- นายโกศล ใจสุระ
- นายสุนทร ภิณโย
- นายชานุวัฒน์ งามใส
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ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนปีการศึกษา 2562
จานวน
ห้องเรียน

ชั้นเรียน
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ชั้นประถมปีที่
ชั้นประถมปีที่
ชั้นประถมปีที่
ชั้นประถมปีที่
ชั้นประถมปีที่
ชั้นประถมปีที่

จานวนนักเรียนในปีการศึกษา
2562
ชาย
หญิง
รวม

1
1
1
1
1
1
1
1

4
5
5
10
5
7
4
3

4
7
10
8
4
6
3
4

8
12
15
18
9
13
7
7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1

13

13

26

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

1
1

11
15

11
8

22
23

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1

11

9

20

รวม

12

93

87

180

1
2
3
4
5
6

ครูประจาชั้น
นางวิไลวรรณ ใจนวน
นางดวงตา บุรินทร์
นางพงษ์รัตน์ เพิ่มพร
นางวิไลลักษณ์ เชื้อคล้า
นางสมหมาย ศรวิมล
นายสุรกานต์ เชื้อคล้า
นายจักรพงศ์ บุญทวี
นายวัชนะ กวั้งซ๎วน
นายวีรมนต์ มนต์ฤทธานุภาพ
นางสาวสกาวเดือน สอนงําย
นางสาวเบญจภรณ์ บุญชู
นายเอกสิทธิ์ จันทร์สวําง
นายสุเมธ อุ๎มเชื้อ
นางสาวจิราวรรณ ดวงใจ
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ข้อมูลข้าราชการครู
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – สกุล
นายอดิเรก บุญคง
นางวิไลวรรณ ใจนวน
นางดวงตา บุรินทร์
นางพงษ์รัตน์ เพิ่มพร
นางวิไลลักษณ์ เชื้อคล้า
นางสมหมาย ศรวิมล
นายสุรกานต์ เชื้อคล้า

วุฒิการศึกษา
วิชาเอก
กศ.ม/คด. ประวัติศาสตร์/บริหารการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
คบ.
การศึกษาปฐมวัย
คบ.
คบ.
นาฏศิลป์
คบ./กศ.ม
สุขศึกษา/บริหารการศึกษา
ศษ.บ./กศ.ม ประถมศึกษา/บริหารการศึกษา
คบ./กศ.ม
เกษตรศาสตร์/บริหารการศึกษา

8 นายจักรพงศ์ บุญทวี

คบ.

วิทยาศาสตร์

9 นายวัชนะ กวั้งซ๎วน

ศษ.บ.

ประถมศึกษา

10 นายทรงศิลป ดวงธนู

คบ.

บริหารการศึกษา

11 นายวีรมนต์ มนต์ฤทธานุภาพ

คบ.

ประถมศึกษา

12 นายสุเมธ อุ๎มเชื้อ

คบ.

ภาษาอังกฤษ

13 นางสาวสกาวเดือน สอนงําย
14 นางสาวจิราวรรณ ดวงใจ

คบ.
คบ.

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

สอนชั้น/วิชา
ผู๎อานวยการโรงเรียน
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ป.4 – ม.3
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์/ป.6
พลศึกษา/สุขศึกษา
ม.1 - 3
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ภาษาอังกฤษ
ป.4-ม.3
สังคมศึกษา ป.4-ม.3
ภาษาไทย ป.4-ม.3

วุฒิการศึกษา
วท.บ./
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
ค.บ./
คณิตศาสตร์
ค.บ./
คอมพิวเตอร์
ศึกษา
ม.6
ม.6
ม.6

ตาแหน่ง
ครูอัตราจ๎าง

สอนชั้น / วิชา
ป.4 – ม.3 / คอมพิวเตอร์

ครูอัตราจ๎าง

ม.1-3 / คณิตศาสตร์

ลูกจ๎างชั่วคราว

ครูธุรการ

ลูกจ๎างชั่วคราว
ลูกจ๎างชั่วคราว
ลูกจ๎างชั่วคราว

นักการภารโรง
พนักงานขับรถ
แมํครัว

ข้อมูลบุคลากรสนับสนุน
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นายเอกสิทธิ์ จันทร์สวําง

2 นางสาวเบญจภรณ์ บุญชู
3 นายชานุวัฒน์ งามใส

4 นายโกศล ใจสุระ
5 นายสุนทร พินโญ
6 นางสาวอํอนจันทร์ จะอารัมย์
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อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารเรียนอาคารประกอบ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
อาคารเรียนแบบ ศก.04
อาคารโรงฝึกงาน
อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียวใต๎ถุนสูง
บ๎านพักครู ศก.14 ก
ส๎วมคอนกรีตเสริมไม๎แบบสปช.611/26
ส๎วมคอนกรีตเสริมไม๎แบบสปช.611/26
อาคารเรียนแบบสปช.105/29
ห๎องสมุด

สร้างเมื่อ
2523
2524
2548
2523
2525
2542
2551
2548

งบประมาณ
361,000
95,000
50,000
95,000
40,000
50,500
2,188,000
250,000

หมายเหตุ

โดยชุมชน

โดยชุมชน

อาคารประกอบ
1. อาคารอเนกประสงค์ (อาคารหอประชุม) (สร๎างปี 2548)
2. ศาลาแหลํงเรียนรู๎ จานวน 5 หลัง (สร๎างปี 2548)
3. ห๎องส๎วม แบบ สปช./206 จานวน 4 ที่นั่ง 1 หลัง (สร๎างปี 2550)
4. ห๎องส๎วม แบบ สปช./206 จานวน 2 ที่นั่ง 1 หลัง (สร๎างปี 2546)
5. ห๎องส๎วม แบบ สปช./206 จานวน 2 ที่นั่ง 1 หลัง (สร๎างปี 2553)
พื้นที่ของโรงเรียน
โรงเรียนบ๎านระกา มีเนื้อที่ ตามที่ราชพัสดุ แปลงที่ 1 เลขที่ ศก.3916 จานวน 5 ไรํ 3 งาน
89 ตารางวา แปลงที่ 2 โฉนดเลขที่ 48616 เลขที่ดิน 5 จานวน 1 ไรํ 3 งาน 27 ตารางวา
รวมพื้นที่ จานวน 7 ไรํ 2 งาน - ตารางวา
เขตบริการการจัดการศึกษาของโรงเรียน
1. เขตตาบลโคกเพชร ได๎แกํ หมูํที่ 5 บ๎านระกา หมูํที่ 1 บ๎านโคกเพชร หมูํที่ 4 บ๎านเปียมตะลวก
หมูํที่ 6 บ๎านเสลาสุขเกษม หมูํที่ 8 บ๎านตะมุง หมูํที่ 9 บ๎านระกาน๎อย
2. นอกเขตบริการที่มาเข๎าเรียน ได๎แกํนักเรียนในตาบลใจดี มีบ๎านทะลอก และบ๎านตะแบง ตาบล
ดองกาเม็ด ได๎แกํ บ๎านกระโพธิ์ชํางหม๎อ บ๎านตราด และบ๎านตรางสวาย
เกียรติประวัติ
- รางวัลตราพระราชทานโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย จากมูลนิธิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
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- โรงเรียนที่ใช๎หลักสูตรมอนเทสซอริระดับประถมศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ
เขต3
- ปีการศึกษา 2561 รางวัลเหรียญทองการแปรรูปอาหารระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต3
- ปีการศึกษา 2561 รางวัลเหรียญทองการกลําวสุนทรพจน์ภาษาจีนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต3
- ปีการศึกษา 2561 รางวัลเหรียญทองเพลงไทยลูกทุํง(หญิง) ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต3
- ปีการศึกษา 2561 รางวัลเหรียญทองเพลงไทยลูกทุํง ประเภทเด็กพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต3
ด้านผู้บริหารและครู
1) นายอดิเรก บุญคง ได๎รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา ประจาปี 2555
2) นายทรงศิลป ดวงธนู ครูชานาญการพิเศษ ได๎รับรางวัลครูผู๎สอนดีจากจังหวัดศรีสะเกษ
3) นางวิไลวรรณ ใจนวน ครูชานาญการ ได๎รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา ปี 2555
4) นางจงใจ ใจมนต์ ครูชานาญการพิเศษ ได๎รับรางวัลครูดีเดํนภาษาไทย เนื่องในวันครูปี 2555
5) นางพงษ์รัตน์ เพิ่มพร ครูชานาญการ ได๎รับรางวัลครูดีเดํน เนื่องในวันครูปี 2555
6) นายโกสิทธิ์ กลางมณี ครูชานาญการ ได๎รับรางวัลพนักงานราชการดีเดํน เนื่องในวันครูปี 2556
7) นางสาวณิษา บุญเพ็ง พนักงานราชการ ได๎รับรางวัลพนักงานราชการดีเดํน เนื่องในวันครูปี 2556
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการจัดการศึกษา
โรงเรียนคุณภาพเป็นโรงเรียนที่มีสังคม บรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมที่เอื้ออานวยให๎เป็นโรงเรียนแหํงการ
เรียนรู๎ มีความพร๎อมในด๎านทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี งบประมาณและทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาได๎
อยํางดี ทั้งในด๎านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู๎ ทาให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
และได๎รับการพัฒนาอยํางครบถ๎วนทุกด๎าน เป็นคนเกํง คนดี มีความสุข เป็นโรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษา
สนองสอดคล๎องความต๎องการของชุมชน เป็นที่ชื่นชมของชุมชน รวมทั้งเป็นโรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอยํางใน
การให๎ความชํวยเหลือชุมชน และโรงเรียนอื่นในชุมชนได๎
1. ความเป็นมาและความสาคัญของโรงเรียนคุณภาพ
โรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่สาคัญยิ่งในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีศักยภาพ อันที่จะชํวยพัฒนาประเทศให๎
สามารถแขํงขันด๎านเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีตํอนานาประเทศได๎ ดังนั้นการมี “โรงเรียนคุณภาพ”
ถือเป็นนโยบายสาคัญเรํงดํวน ที่สาคัญในการเป็นกลไกให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ มี
ความเป็ น เลิ ศและมีความเสมอภาคในการให๎ บ ริการทางการศึกษาที่เ ทําเทียมกันในมาตรฐานยื ดหยุํนและ
หลากหลายในทางปฏิบัติ
โรงเรียนคุณภาพ เป็นเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนให๎ มีศักยภาพและพร๎อมในการพัฒนาผู๎เรียนที่มี
คุณภาพ เป็นต๎นแบบและเป็นแบบอยํางของโรงเรียนอื่นที่เป็นรูปธรรมและท๎าทายความสามารถของผู๎บริหาร
ความสาเร็จของการมี “โรงเรียนคุณภาพ” จะชํวยขจัดปัญหาวิกฤตทางการศึกษาตําง ๆ ได๎ อาทิเชํน คุณภาพ
ผู๎เรียนที่มีมาตรฐานไมํเทําเทียมกัน ผู๎เรียนขาดกระบวนการเรียนรู๎ที่จะพัฒนางานได๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต
ตลอดจนความเหลื่อมล้าในการเข๎ารับบริการทางการศึกษา สนองตอบเจตนารมณ์ด๎านการจัดการศึกษาที่วํา
“ บุคคลยํอมมีสิทธิเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมํน๎อยกวําสิบสองปี ที่รัฐจะต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและ
มีคุณภาพ”
เป้าหมายโรงเรียนคุณภาพ
โรงเรียนคุณภาพมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อสนองตอบความต๎องการของ
ชุมชน ทั้งที่เป็นความต๎องการปัจจุบันและในอนาคต การวางรากฐานการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ให๎ประสบการณ์เชิง
ลึกสาหรับพัฒนาปัญญา ดังนี้
1. การเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ ทั้งในด๎านกายภาพและการพัฒนาเชิงศีลธรรม
2. การเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์สํวนบุคคล
3. การใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
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บริบทโรงเรียนบ้านระกา
ชุมชนบ๎านระกา เป็นชุมชนที่ให๎ความสาคัญกับการศึกษาของบุตรหลาน นักเรียนในวัยการศึกษาภาค
บังคับเรียนที่โรงเรียนบ๎านระกาทุกคน (เขตบริการ) และยังมีนักเรียนนอกเขตบริการของโรงเรียนมาเข๎าเรียน ที่
โรงเรียนเป็นจานวนมาก คิดเป็นร๎อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด ผู๎ปกครองในชุมชนมีความเชื่อศรัทธาในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ๎านระกา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. รอบที่ 2 และ 3 อยูํใน
เกณฑ์ดีมากผํานการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
นอกจากนี้ โรงเรียนบ๎านระกา เป็นโรงเรียนที่ได๎รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจาตาบลโคกเพชร มี
สภาพแวดล๎อมที่ดี บรรยากาศรํมรื่น สะอาด สวยงาม ปลอดภัย จัดการพื้นที่ใช๎ประโยชน์ในโรงเรียนได๎อยําง
เหมาะสมลงตัว
ด้านปัจจัยโรงเรียน
ได๎แกํ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเพียงพอ มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข๎มแข็ง มี
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน เป็น โรงเรี ยนพร๎อมใช๎หลั กสูตรฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ และมีโ รงเรียน
เครือขํายหลั กสูตรสถานศึกษาขั้น พื้นฐานมารํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง เป็นโรงเรียนที่ สร๎างระบบ
ประกั น คุณ ภาพภายในที่เ ข๎ ม แข็ง มี แ หลํ ง เรี ย นรู๎ ภ ายในอยํ า งเพี ย งพอ และเหมาะสม เชํ น ห๎ อ งสมุ ด ห๎ อ ง
คอมพิวเตอร์ ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ห๎องปฏิบัติการอื่น ๆ สนับสนุนเชํน ห๎องโภชนาการ
โรงอาหาร ห๎องสหกรณ์ ห๎องพยาบาล มีสนามเด็กเลํน สนามกีฬาฟุต บอล วอลเลํย์บอล ตะกร๎อ บาศเกตบอล
และฟุตซอล เป็นต๎น
ด้านปัจจัยเกี่ยวกับตัวครู
1. ครู บุคลากร มีการฝึกอบรม เชํน การรับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัย โครงการตําง ๆ
2. แหลํงการฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝึกสอน
3. ครูมีความรู๎ความสามารถด๎านทักษะการสอน การจัดประสบการณ์และกิ จกรรมพัฒนาผู๎เรียน ครูมี
ขวัญกาลังที่ดี ทางานเป็นทีม ครูมีจิตใจที่ดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดี
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แผนภาพแสดงองค์ประกอบความเป็น “โรงเรียนคุณภาพ”
โรงเรียนบ้านระกา
โรงเรียนแห่งคุณภาพและสร้างสรรค์

นักเรียนคุณภาพ

โรงเรียนคุณภาพ

คุณภาพผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ครูคุณภาพ

คุณภาพครู
คุณภาพการเรียนการ
สอน
คุณภาพผู๎เรียน

ผู้บริหารคุณภาพ

คุณภาพผู้บริหาร
บริหารคุณภาพ
บริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน SBM.
บริหารโดยใช๎หลัก
ธรรมาภิบาล
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สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2562 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
“สร๎างคุณภาพทุนมนุษย์ สูํสังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันโดยพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีความรู๎
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. สํงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ
4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาอยํางทั่วถึง
และเทําเทียม
5. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. ผู๎เรียน เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวตํอ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพื้นที่หํางไกล
ทุรกันดารได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ พร๎อมก๎าวสูํสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ครู เป็นผู๎เรียนรู๎ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแมํนยาทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู๎
ที่หลากหลายตอบสนองผู๎เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู๎สร๎างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช๎เทคโนโลยี
4. ผู๎บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศสํวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู๎นาทาง
วิชาการ มีสานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรํวมมือ
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู๎ รํวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู๎เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู๎ใน
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแหํงนวัตกรรมยุคใหมํ ใช๎
ข๎อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอยําง
เป็นระบบ
7. สานักงานสํวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน โดย กระจายอานาจการบริหารงานและการ
จัดการศึกษาให๎สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กากับ ติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลอยํางเป็นระบบ ใช๎วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
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นิยามศัพท์
มาตรฐานระดับ สากล รวมถึง ผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร คือลักษณะ
ที่ต๎องการให๎เกิดกับผู๎เรียน เพื่อสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ประกอบด๎วยคุณลักษณะ 8 ประการ ได๎แกํ
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู๎
5. อยูํอยํางพอเพียง
6. มุํงมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
กลยุทธ์
1. จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องกับคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับ ทุกประเภทให๎มีประสิทธิภาพ
2. ประชาสัมพันธ์สร๎างความเข๎าใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎แกํผู๎ปกครอง ชุมชนสังคมและ
สาธารณชน มุํงพัฒนาผู๎เรียนที่เหมาะสมกับวัย ทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นของนักเรียนที่สถาน
ประกอบการต๎องการและที่จาเป็นตํอการใช๎ชีวิตในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสูํมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเป็นไทย
3. สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบที่สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล๎องกับ
บริบทของพื้นที่รวมถึงระดับ และประเภทของผู๎เรียน
4. สํงเสริมการนาหลักสูตรไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน สังคม ท๎องถิ่นและผู๎เรียน
5. ใช๎สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ทั้งใน
ห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. จัดระบบนิเทศ ติดตามผลและรายงานผลให๎มีความเข๎มแข็งและตํอเนื่องเป็นรูปธรรมและ
หลากหลายมิติ เน๎นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
7. สนับสนุนให๎มีการแนะแนวผู๎เรียนให๎มีแรงจูงใจในการเรียนการสอนตํอและการมีอาชีพสุจริต เพื่อ
ความมั่นคงในชีวิต ด๎วยผู๎แนะแนวที่หลากหลาย เชํน ครู ผู๎ประกอบอาชีพตํางๆ ทั้งที่เป็นผู๎ปกครอง ศิษย์เกํา ผู๎
ที่ทางานสถานประกอบการใน/นอกพื้นที่
8. สํงเสริม สนับสนุนการนาการทดสอบ O-Net การประเมินของPISA และระบบการทดสอบกลาง
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นสํวนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู๎เรียน
ให๎มีคุณภาพและมาตรฐานที่ใกล๎เคียงกัน
9. สํงเสริมการประกันคุณภาพในของสถานศึกษาให๎มีความเข๎มแข็งเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
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10. จัดระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎มีการเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพเพื่อรองรับ
การมีอาชีพตั้งแตํการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. สํงเสริมการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษา
อาเซียนอยํางน๎อย 1 ภาษาเพื่อรองรับการก๎าวสูํประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ 2562 และสูํมาตรฐานสากล
12. ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการคัดเลือกผู๎เรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเรียนตํอให๎มี
วิธีการคัดเลือกที่หลากหลาย สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกเหนือจากการวัดความรู๎และ
ความสามารถในการสอบแขํงขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให๎
มีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัวให๎ผู๎เรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู๎แบบตามตัวผู๎เรียน มีการเชื่อมโยงกับหนํอยงานที่เกี่ยวข๎องและหนํวยงานที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานเน๎นการบริการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
3. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนทุกระดับและทุกประเภทมีโอกาสเข๎าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ เรียนจนจบ
หลักสูตร มีโอกาสเรียนตํอ มีอาชีพสุจริตและมั่นคงในชีวิต
4. สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาให๎เป็นโรงเรียนที่มี
รูปแบบการเรียนการสอนที่มุํงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยให๎ครอบคลุมทุกจังหวัด อาเภอ
ตาบล
5. สนับสนุนให๎โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่มีโอกาสจัดการศึกษาด๎าน
วิชาชีพ ทั้งที่จัดเอง และสร๎างความรํวมมือกับหนํวยงานอื่น เพื่อเป็นการสร๎างอาชีพสุจริตให๎กับผู๎เรียน
6. สํงเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ
รูปแบบเพื่อเด็กพิการ เด็กด๎อยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก จัดให๎มีความเหมาะสมและเต็มศักยภาพ
ของผู๎เรียนและยังคงระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
7. สํงเสริมสนับสนุนระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนให๎มีความเข๎มแข็งและตํอเนื่อง
8. ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง วางแนวทางการดูแลชํวยเหลือและจัดการศึกษาที่เหมาะสม แกํ
เด็กด๎อยโอกาสที่ไมํอยูํในทะเบียนราษฎร์ เชํน บุตรหลานของแรงงานตํางด๎าว เด็กไร๎สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็ก
ตํางด๎าว เด็กไทยที่ไมํมีเลขประจาตัวประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการ
กลยุทธ์
1.พัฒนาองค์ความรู๎ และสมรรถนะของครู ผํานการปฏิบัติจริงและการชํวยเหลืออยํางตํอเนื่อง
1.1 เผยแพรํองค์ความรู๎ และแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาการคิด และการวัดประเมินผลให๎สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให๎มีคุณภาพตามศักยภาพ
เป็นรายบุคคล
1.2 พัฒนาครูที่มีอยูํให๎สามารถจัดการเรียนรู๎ในวิชาที่โรงเรียนต๎องการได๎ด๎วยตนเองหรือใช๎
สื่อเทคโนโลยี
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1.3 สํงเสริมระบบนิเทศแบบกัลยาณมิตรโดยเขตพื้นที่การศึกษาและโดยเพื่อนครู ทั้งใน
โรงเรียนเดียวกัน หรือระหวํางโรงเรียน หรือภาคสํวนอื่นๆ ตามความพร๎อมของโรงเรียน
1.4 สํงเสริมให๎เกิดชุมชนแหํงการเรียนรู๎ของครูในพื้นที่ ทั้งในโรงเรียนเดียวกันระหวําง
โรงเรียนและอื่นๆ และในองค์กร สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกหนํวยงาน
1.5 สํงเสริมให๎ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์
เพื่อจัดการเรียนรู๎ได๎ในระดับดี
2. พัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมที่มีความจาเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาเรํงดํวน
3. เสริมสร๎างระบบแรงจูงใจ เพื่อให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกาลังใจในการทางาน
สอดคล๎องกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
3.1 ยกยํองเชิดชูเกียรติครูที่เป็นครูมืออาชีพ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์ทั้งด๎าน
3.1.1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู๎
3.1.2 การดูแลชํวยเหลือเด็กนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษ
3.1.3 การมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอยํางที่
ดีแกํสังคม
3.2 สํงเสริมความก๎าวหน๎าของครู ให๎มีวิทยฐานะที่สูงขึ้นให๎ สอดคล๎องกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนและรายได๎ของครู
4. ประสานและสนับสนุนให๎กับองค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข๎องจัดเตรียมและจัดสรรครูและ
ผู๎บริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถสอดคล๎องกับความต๎องการของโรงเรียนและสังคม
. 4.1 สร๎างความตระหนักกับองค์กรที่มีบทบาทโดยตรงกับการบรรจุครูในพื้นที่ถึงความ
จาเป็นต๎องจัดสรรครูให๎ตรงวิชาที่โรงเรียนขาดแคลน
4.2 สร๎างคํานิยมสาหรับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในพื้นที่ให๎รับผิดชอบตํอผลด๎านคุณภาพของ
การจัดการศึกษา
4.3 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูที่มีวิชาเอกตรงกับความต๎องการและสามารถ
จัดการเรียนรู๎เพื่อผู๎เรียนที่มีความแตกตํางหลากหลายได๎และสอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียนที่มีความแตกตําง
หลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
1. กระจายอานาจและความรับผิดชอบ
1.1 สํงเสริมสนับสนุนให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความสามารถและ
มีความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการด๎วยตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการทางานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวํางหนํวยงานตํางๆในสํวนกลาง เพื่อ
สํงเสริมให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามบริบทได๎เพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
1.4 สร๎างเครือขําย/กลไกที่สามารถรับรู๎ปัญหา และแก๎ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่
เหมาะสม/ถูกต๎อง ตามหลักธรรมาภิบาลได๎อยํางรวดเร็ว
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2. สํงเสริมการมีสํวนรํวม
2.1 เรํงสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับผู๎บริหารสถานศึกษาถึงความจาเป็น และประโยชน์ของ
การสํงเสริมการมีสํวนรํวมอยํางแท๎จริงในการพัฒนาการศึกษา
2.2 สํงเสริมการมีสํวนรํวมสนับสนุนทรัพยากร
2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให๎สาธารณชนทราบถึงความต๎องการได๎รับการชํวยเหลือของโรงเรียน
โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลนอยูํในพื้นที่หํางไกลทุรกันดาร
2.2.1 ประสานทุกภาคสํวนให๎เข๎ามาชํวยเหลือโรงเรียนที่มีความมุํงมั่นพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแตํมีความขาดแคลนมาก
2.3 สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการกากับ ติดตาม ตรวจสอบหนํวยงานในสังกัดโดยประชาชน
ทุกภาคสํวน
2.3.1 สร๎างชํองทางรับฟังความคิดเห็น/ข๎อเสนอแนะ/เรื่องร๎องเรียน ที่เกี่ยวข๎องกับหนํวยงาน
ในสังกัดสานักงานคณะ
2.3.2 กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและติดตามตรวจสอบอยํางตํอเนื่องประชาสัมพันธ์ให๎
สาธารณชน เข๎ามามีสํวนรํวมในการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การทางานของโรงเรียนในท๎องถิ่นและหนํวยงานในสังกัดมากขึ้น
3. สํงเสริมให๎สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและองค์คณะบุคคล มีความรับผิดชอบ
ตํอผลการดาเนินงาน
3.1 สํงเสริมให๎มกี ารเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและองค์
คณะบุคคล ที่เกี่ยวข๎อง ที่นักเรียนในพื้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น/อัตราการออกกลางคันลดลง/มี
พฤติกรรมเสี่ยงลดลง
3.3 สร๎างชํองทางรับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะเรื่องร๎องเรียนที่เกี่ยวข๎องที่เกี่ยวข๎องกับ
องค์กร/องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข๎อง และติดตามตรวจสอบอยํางตํอเนื่อง
จุดเน้น
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
1.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด๎านภาษา ด๎านคานวณ
และด๎านการใช๎เหตุผลที่เหมาะสม
1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นต๎นไปได๎รับการสํงเสริมให๎มีแรงจูงใจสูํ
อาชีพ ด๎วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู๎ประกอบอาชีพตํางๆ(ผู๎ปกครอง ศิษย์เกํา สถานประกอบการใน/
นอกพื้นที่)และได๎รับการพัฒนาความรู๎ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ กลุํมสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใฝ่ดี
1.2.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใฝ่เรียนรู๎
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น อยูํอยํางเพียงพอ
1.2.4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุํงมั่นในการศึกษาและการทางาน
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1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ
1.3.1 เด็กพิการได๎รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด๎วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.2
เด็กด๎อยโอกาสได๎รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานการเรียนรู๎ของ
หลักสูตรอัตลักษณ์แหํงตน
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได๎รับการสํงเสริมให๎มีความเป็นเลิศด๎านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ
1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต๎การจัดการศึกษาโดยครอบครัวสถานประกอบการ บุคคลองค์กร
วิช าชีพ องค์ก รชุ มชนและองค์กรสั ง คมอื่ น และการศึ กษาทางเลื อกได๎รั บการพั ฒ นาอยํ างมี คุณ ภาพตาม
มาตรฐาน
1.3.5 เด็กกลุํมที่ต๎องการการคุ๎มครองและชํวยเหลือเป็นกรณีพิเศษได๎รับการคุ๎มครองและ
ชํวยเหลือเยียวยา ด๎วยรูปแบบที่หลากหลาย
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูได๎รับการพัฒนาองค์ความรู๎ และสมรรถนะผํานการปฏิบัติจริงและการชํวยเหลืออยํางตํอเนื่อง
2.1.1 ครูได๎รับการพัฒนาองค์ความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาการคิด การวัดประเมินผลของครูให๎
สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล
2.1.2 ครูสามารถจัดการเรียนรู๎ในวิชาที่โรงเรียนต๎องการได๎ด๎วยตนเองหรือใช๎สื่อเทคโนโลยี
2.1.3 ครูได๎รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยเขตพื้นที่การศึกษาและโดยเพื่อนครูทั้งในโรงเรียน
เดียวกัน หรือระหวํางโรงเรียนหรือภาคสํวนอื่นๆตามความพร๎อมของโรงเรียน
2.1.4 ครูได๎รับการชํวยเหลือให๎จัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพผลโดยชุมชนแหํงการเรียนรู๎
ของครูในพื้นที่ ทั้งในโรงเรียนเดียวกันระหวํางโรงเรียนหรืออื่นๆตามความเหมาะสม
2.1.5 สํงเสริมให๎ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์เพื่อ
จัดการเรียนรู๎ได๎ในระดับดี
2.2 พัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมที่มีความจาเป็นต๎องการได๎รับการพัฒนาเรํงดํวน
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ
อยํางเหมาะสม
2.4 องค์กรและคณะบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการจั ดเตรียมและจัดสรรครู ตระหนักและดาเนินการใน
สํวนที่เกี่ยวข๎องให๎ครูและผู๎บริหารสถานศึกษาบรรจุใหมํ/ย๎ายไปบรรจุมีความสามารถสอดคล๎องกับความต๎องการ
ของโรงเรียน ชุมชนและสังคม
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุํงผลสัมฤทธิ์เน๎นการกระจาย
อานาจ การมีสํวนรํวมและมีความรับผิดชอบตํอผลการดาเนินงาน
3.1.1 โรงเรียนที่ไมํผํานการรับรองคุณภาพภายนอกและที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ต่ากวําคําเฉลี่ยของประเทศ ได๎รับการแก๎ไขแทรกแซง ชํวยเหลือ นิเทศ ติ ดตามและประเมินผลโดยสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทาหน๎าที่สํงเสริมสนับสนุน และเป็นผู๎ประสานงานหลักให๎โรงเรียนทาแผนพัฒนาเป็นรายโรง
รํวมกับผู๎ปกครองชุมชนและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุํงผลสัมฤทธิ์เน๎นการมีสํวนรํวมอยํางแท๎จริง และการมี
ความรับผิดชอบตํอผลการดาเนินงาน
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3.1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการอยํางมีคุณภาพ โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมและ
ความรับผิดชอบตํอผลการดาเนินงาน มีระบบการนิเทศ เรํงรัด ติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาและครูที่เข๎มแข็ง
3.1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ขี้น/อัตราการออกกลางคันลดลง/มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
3.1.5 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาเรํงรัดและติดตามการดาเนินการของ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องอยํางเข๎มแข็งเป็นกัลยาณมิตร
3.2 สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพมาตรฐาน
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได๎มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในได๎ระดับมาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และหรือผํานการรับรองจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
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สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านระกา
โรงเรียนบ๎านระกา ได๎ระดมความคิดเห็นผู๎มีสํวนได๎ สํวนเสีย ในการจัดการศึกษา ได๎แกํประชาชน
ผู๎ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู๎ทรงคุณวุฒิ กาหนดทิศ
ทางการจั ด การศึ ก ษาโดยท๎ อ งถิ่ น เพื่ อ ท๎ อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ ใ ห๎ ส อดคล๎ อ งกั บ นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของรั ฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให๎ได๎มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ จึง
กาหนดกรอบ และทิศทางการจัดการศึกษา ดังตํอไปนี้
วิสัยทัศน์
“โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน บนพื้นฐานความเป็นไทยสร๎างเด็กไทยสูํศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. พัฒนาผู๎เรียนกํอนประถมศึกษาให๎มีความพร๎อมและนักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับให๎มีความรู๎
ทักษะ พัฒนาตนเองอยํางถึงขีดสุดได๎มาตรฐานระดับสากล
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่พร๎อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยูํอยํางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
3. พัฒนาครู ผู๎บริหาร(รองผู๎อานวยการ) บุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ ทักษะ คุณลักษณะที่เอื้อ
พร๎อมที่จะปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21(3R8C)
5. พัฒนาเครือขําย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครองนักเรียน/ชมรม สมาคมศิษย์เกําให๎มีความรู๎
เข๎มแข็ง และมีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์การจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที 1 สร๎างองค์ความรู๎และกระบวนการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนให๎รู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง สร๎าง
จิตสานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยูํอยํางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที 2 รวมพลังสร๎างองค์กรแหํงการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
ก๎าวทันโลกในยุคศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที 3 สร๎างครู ผู๎บริหาร บุคลากรทางการศึกษาสูํมืออาชีพ มีความรู๎ ทักษะและคุณลักษณะที่
เอื้อตํอการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
กลยุทธ์ที่ 4 สร๎างศรัทธาและความมั่นใจให๎ภาคีเครือขํายกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง ศิษย์เกํา
ให๎มีความเข๎มแข็ง เพื่อให๎ความรํวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที 5 เพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ
การดาเนินงานงบประมาณประจาปี 2562
งบประมาณในการนบริหารจัดการศึกษา ได๎รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให๎
ดาเนินการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
1. นโยบายการบริหารงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
1. งบด๎านวิชาการ 61 % ใช๎จํายคําวัสดุการเรียนการสอน คําพาหนะแหลํงเรียนรู๎และโครงการ
วิชาการตามแผนปฏิบัติการ
2. งบด๎านบริหารทั่วไป 30 % ใช๎จํายคําวัสดุงานบริหารทั่วไป วัสดุห๎องเรียน คําวัสดุสานักงาน งบ
สาธารณูปโภคและโครงการวิชาการตามแผนปฏิบัติการ
3. งบสารองจําย 10 % ใช๎จํายเป็นคําสารองกรณีงบประมาณได๎รับการโอนเงินไมํครบหรือจําย
สมทบตามข๎อ 1 และ 2 กรณีมีความจาเป็นจํายจริง
2. การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
งบประมาณ 2562 งบคงเหลือ (30 กันยายน 2562)
งบประมาณ
1. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานระดับประถมศึกษา
2. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
- คําใช๎จํายในการดารงชีวิตประจาวันสาหรับนักเรียนยากจน
- คําพาหนะในการเดินทาง
- เสื้อผ๎า ชุดกีฬา
3. เงินอุดหนุนการศึกษาปฐมวัย
4. เงินอุดหนุนการศึกษาประถมศึกษา
5. เงินอุดหนุนการศึกษามัธยมศึกษา
6. เงินบริจาคเพื่อการศึกษา
7. เงินรายได๎สถานศึกษา
8. เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี (งบจัดซื้อหนังสือ,งบพัฒนาผู๎เรียน)
9. เงินกองทุนอาหารกลางวัน
รวม

จานวนเงิน
23,500
112,500
40,000
50,000
34,000
91,527
155,400
165,123
223,200
174,400
1,069,650
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งบประมาณเหลือจ่ายปี 2561 ประมาณการใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการดังนี้
ค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
รายจ่าย
1.เงินกองทุนอาหารกลางวัน
รวม

จานวนเงิน
-

2. ประมาณการรายรับงบประมาณปี 2562
งบประมาณ
1. เงินอุดหนุนการศึกษาปฐมวัย
2. เงินอุดหนุนการศึกษาประถมศึกษา
3. เงินอุดหนุนการศึกษามัธยมศึกษา
4. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานระดับประถมศึกษา
5. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
6. เงินอุดหนุนโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ากวํา 300
คน ลงมา
- ระดับมัธยมศึกษา
รวม

จานวน
นักเรียน
27
71
76
46
75

จานวน
อุดหนุน
1,700
1,900
3,500
500
1,500

76

1,000

76,000

174

-

619,800

จานวนเงิน
45,900
134,900
266,000
28,000
112,500

ข้อมูลนักเรียน (ปรับปัจจุบัน)
3. จัดสรรงบประมาณปี 2562 ตามแนวทางการบริหารงบประมาณ
รายการอุดหนุน
1. อุดหนุนปฐมวัย
2. อุดหนุนประถมศึกษา
3. อุดหนุนมัธยมศึกษา
4. เงินอุดหนุนโรงเรียนที่มี
นักเรียนต่ากวํา 300 คนลงมา
- - ระดับมัธยมศึกษา
รวม

งานบริหาร
30 %
13,770
40,470
79,800

งานวิชาการ
61 %
27,540
80,940
159,610

สารองจ่าย
10 %
4,950
13,490
26,610

46,261
134,900
266,000

22,800
156,840

45,610
313,680

7,610
52,640

76,000
523,161

รวม

26

ประมาณค่าใช้จ่ายประจาปี 2562
งบประมาณฝ่ายอานวยการ(งบบริหาร 30%) ปฐมวัย 13,770 บาท ประถม 40,470 บาท
มัธยม 79,800 บาท
รายการ

เดือนละ

รวม

งบดาเนินการ
1.คําสาธารณูปโภค
- คําไฟฟ้า (6 เดือน)
8,000
48,000
- คําโทรศัพท์
- คําน้าประปา
2.คําวัสดุสานักงาน
3.คําตอบแทนวิทยากร/กรรมการ
4.คําตอบแทนวิทยากรวิชาอาชีพ
ท๎องถิ่น
4.คําใช๎สอย
– คําจ๎างเหมาบริการ
10,000 61,000
- คําพาหนะพานักเรียนไปทัศน
ศึกษาแหลํงเรียนรู๎
80,000
- คําเชําที่พัก
5.คําซํอมแซมครุภัณฑ์
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น
50,000
6.คําวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์(6 เดือน)
7.คําวัสดุประจาวิชา
30,000
8. คําซํอมแซมบารุงทรัพย์สิน
3. อื่น ๆ
งบลงทุน
1.คําครุภัณฑ์
- คําจัดหาคอมพิวเตอร์,เครื่องปริ้น/
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
50,000
2.คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
- ปรับปรุงอาคาร,ตํอเติมอาคาร
70,000
3. อื่น ๆ
งบบุคลากร
- คําจ๎างลูกจ๎างรายวัน (6 เดือน)
6,900 41,400
- แมํครัว (6 เดือน)
5,500 3,3000
- พนักงานขับรถ (6 เดือน)
6,900 41,400
รวม
25,000 430,000

งบ 61 (30 %)

หมายเหตุ

13,770
40,470
-

ปฐมวัย
ประถม

79,800
-

มัธยม

-

ตามที่ได๎รับจัดสรร

-

170,220

-
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งบประมาณฝ่ายวิชาการ (61%)
รายการ
1. เงินอุดหนุนปฐมวัย 27 คน
- วัสดุสื่อฝึกประจาห๎อง/วิชา
- แผนงานโครงการ
- สื่อห๎องสมุด
2. เงินอุดหนุนประถมศึกษา 74 คน
- วัสดุสื่อฝึกประจาห๎อง/วิชา
- การวัดและประเมินผล
- คําแผนงานตามโครงการ
- สื่อ/สิ่งพิมพ์ห๎องสมุด
- พัฒนาคุณภาพกลุํมสาระ
3. เงินอุดหนุนมัธยมศึกษา 96 คน
- วัสดุสื่อฝึกประจาห๎อง/วิชา
- การวัดและประเมินผล
- แผนงานโครงการ
- พัฒนาคุณภาพกลุํมสาระ
รวม

จัดสรร

จานวน ภาค 2/61 ภาค 1/61

หมายเหตุ

300/คน
720/คน
-

5,700
13,680
-

2,850
6,840
-

2,850
6,840
-

19,380

150/คน
100/คน
450/คน
-

11,100
7,400
33,300
5,000
24,000

5,550
3,700
16,650
2,500
12,000

5,550
3,700
16,650
2,500
12,000

93,361
10 เดือน
8 กลุํม

200/คน
19,200
100/คน
14,400
1,100/คน 161,400
8 กลุํม
100,800

9,610
7,200
79,200
50,400

9,610
7,200
79,200
50,400

392,980 196,490

196,490

227,700
-

-

-
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สรุปงบหน้าโครงการ
แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สร้างจิตสานึก
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม
ลาดับ/โครงการ
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
2. โครงการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียน
การสอน
3. โครงการวิจัยในชั้นเรียน
4. โครงการพัฒนาการอํานออกเขียนได๎
และคิดเลขเป็น
5. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในแบบรูปแนวทางอาคิตะสูํการพัฒนา
นวัตกรรม
6. โครงการศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา
7. โครงการอาหารกลางวันแบบมีสํวนรํวม
ในโรงเรียน
8. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
9. โครงการกิจกรรมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10. โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัยและ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
11. โครงการเข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขัน
กีฬากลุํมโรงเรียน
12. โครงการเข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันงาน
ทักษะศิลปหัตถกรรม
รวม

งบปี งบประมาณปี 2562 อุดหนุน งบ
62 ประถม มัธยม ท้องถิ่น พิเศษ

รวม

ผู้รับผิด
ชอบ

20,000

นายวัชนะ กวั้งซ๎วน

10,000

นางวิไลวรรณ ใจนวน

3,000
5,000

นายสุรกานต์ เชื้อคล้า
นางวิไลลักษณ์ เชื้อคล้า

5,000

นายสุเมธ อุ๎มเชื้อ

50,000

นางดวงตา บุรินทร์

388,000

นางวิไลลักษณ์ เชื้อคล้า

30,000
15,000

น.ส. สกาวเดือน สอนงําย

นายจักรพงศ์ บุญทวี

3,000

น.ส.จิราวรรณ ดวงใจ

5,000

นายสุเมธ อุ๎มเชื้อ

20,000

นายวัชนะ กวั้งซ๎วน

554,000

29

กลยุทธ์ที่ 2 รวมพลังสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลก้าว
ทันโลกในยุคศตวรรษที่ 21
ลาดับ/โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
2. โครงการสํงเสริมทุนการศึกษา
นักเรียนยากจนและขาดแคลน

งบปี
61

งบประมาณปี 2562 อุดหนุน
ประถม
มัธยม
ท้องถิ่น

งบ
พิเศษ

รวม

ครูผู้รับผิดชอบ

5,000

นางพงษ์รัตน์

20,000 น.ส.เบญจภรณ์
50,000

นายทรงศิลป

30,000

นางพงษ์รัตน์

5. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
DLTV / DLIT

15,000

นายเอกสิทธิ์

6.โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัยและ
สุขาภิบาลในโรงเรียน

3,000

น.ส.จิราวรรณ

7. โครงการเข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขัน
กีฬากลุํมโรงเรียน

5,000

8. โครงการกิจกรรมแขํงขันกีฬาภายใน
โรงเรียน
9.โครงการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและ
เข๎าคํายแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ
สารองลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุํน
ใหญํ

5,000

นายจักรพงศ์ บุญทวี

20,000

นายสุรกานต์

3. โครงการชํวยเหลือสนับสนุน
คําใช๎จํายนักเรียนบ๎านไกลเดินทางมา
เรียน
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู๎ประยุกต์รูปแบบของอากิตะ เพื่อ
สูํการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

รวม

นายสุเมธ

นายวีรมนต์
นายสุเมธ

148,000
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กลยุทธ์ที 3 สร้างครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
งบประมาณปี 2562 อุดหนุน
ผู้รับผิด
ลาดับ/โครงการ
งบปี
งบพิเศษ
รวม
ชอบ
ประถม มัธยม ท้องถิ่น
62
นางวิไลวรรณ
1. โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
30,000
เรียนรู๎
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการ
30,000
นางพงษ์รัตน์
เรียนรู๎ประยุกต์รูปแบบของอากิตะ เพื่อสูํ
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
นางวิไลวรรณ
3. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
20,000
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปี
รวม

80,000

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างศรัทธาและความมั่นใจให้ภาคีเครือข่ายกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าให้มี
ความเข้มแข็ง เพื่อให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ลาดับ/โครงการ
1. โครงการประสานความรํวมมือภาคี
เครือขําย ภาครัฐ เอกชนและสถาน
ประกอบการเพื่อจัดการศึกษา
2. โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู๎ปกครองนักเรียน
3. โครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญใน
โรงเรียน
4.โครงการกิจกรรมสร๎างจิตสานึกปลูกฝัง
ความกตัญญูกตเวทิตาในสถาบัน

รวม

งบปี 62

งบประมาณปี 2562
งบพิเศษ
อุดหนุน
ประถม มัธยม ท้องถิ่น

รวม

ผู้รับผิด
ชอบ

5,000

นางวัชนะ

15,000

นางพงษ์รัตน์

38,000

นางดวงตา

20,000

นางวิไลวรรณ

78,000
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กลยุทธ์ที 5 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ลาดับ/โครงการ

งบปี
62

งบประมาณปี 2562 อุดหนุน
ประถม
มัธยม ท้องถิ่น

1.โครงการจัดหาบุคลากร/ครูภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น
2.โครงการจัดจ๎างพนักงานขับรถ
ประจาโรงเรียน
3. โครงการจัดจ๎างผู๎ประกอบอาหาร
กลางวันในโรงเรียน
4. โครงการปรับปรุงห๎องน้าห๎องส๎วม
5. โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิดเพื่อ
รักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
6. โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
บริหารโรงเรียนและวัสดุประจา
ห๎องเรียน
7. โครงการปรับปรุงที่บังแดดและกัน
สาด อาคารโรงอาหารและอาคารเรียน
สปช.105/26
8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
9.โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนประจาปี
รวม
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ ถัวจํายทุกรายการ ทุกโครงการ ภายใต๎งบประมาณกากับ
- งบประมาณใดที่ไมํได๎บรรจุไว๎ในโครงการ ให๎เบิกจํายตามวัตถุประสงค์

งบ
พิเศษ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

5,000

นายวีรมนต์

75,000

นางสมหมาย

66,000

นางสมหมาย

50,000
20,000

นายเอกสิทธิ์
นายสุรกานต์

33,000

นางสมหมาย

20,000

นายสุรกานต์

10,000
20,000

นายวีรมนต์

299,000

นางวิไลวรรณ

นางพงษ์รัตน์
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ปัจจัยหลักความสาเร็จ และดัชนีชี้วัดขององค์ประกอบ
ปัจจัยหลักความสาเร็จ
แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
สร๎างองค์ความรู๎
เรียน
และกระบวนการ 2. โครงการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียน
เรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน การสอน
ให๎รู๎เทําทันการ
3. โครงการวิจัยในชั้นเรียน
เปลี่ยนแปลง สร๎าง 4. โครงการพัฒนาการอํานออกเขียนได๎
จิตสานึก ทักษะ
และคิดเลขเป็น
กระบวนการคิด มี 5. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการ
วินัย ซื่อสัตย์ อยูํ สอนในแบบรูปแนวทางอาคิตะสูํการ
อยํางพอเพียง มี พัฒนานวัตกรรม
จิตสาธารณะ ยึด 6. โครงการศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎ทั้งใน
มั่นในคุณธรรม
และนอกสถานศึกษา
จริยธรรม
7. โครงการอาหารกลางวันแบบมีสํวน
รํวมในโรงเรียน
8. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
9. โครงการกิจกรรมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10. โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัยและ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
11. โครงการเข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขัน
กีฬากลุํมโรงเรียน
12. โครงการเข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันงาน
ทักษะศิลปหัตถกรรม
องค์ประกอบ

ดัชนีชี้วัด
- นักเรียนมีผลการเรียนในระดับดีแตํละกลุํมสาระไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 75 ของกลุํมสาระการเรียนรู๎
- นักเรียนร๎อยละ 50 มีผลการสอบระดับชาติใน
กลุํมสาระที่สอบเฉลี่ยตามเกณฑ์
- ร๎อยละ 80 ของนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพปากและฟัน
- ร๎อยละ 80 ของนักเรียนมีน้าหนัก สํวนสูง และมี
สมรรถนะทางกายตามเกณฑ์
- นักเรียนร๎อยละ 80 ใช๎ ICT เพื่อการเรียนรู๎ใน
ระดับดี
- นักเรียนร๎อยละ 61 ใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
- นักเรียนร๎อยละ 80 มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ประขาคมอาเวียน
- นักเรียนได๎รับงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ
เสื้อผ๎าครบ 100 เปอร์เซ็นต์
-นักเรียนร๎อยละ 80 ใช๎แหลํงเรียนรู๎ห๎องเรียน
คุณภาพ
-ลูกเสือได๎เรียนรู๎ทักษะและกระบวนการครบตาม
หลักสูตรรู๎จักใช๎ชีวิตรํวมกัน รู๎จักชํวยเหลือซึ่งกัน
และกัน
- หลักสูตรการศึกษาฯได๎รับการพัฒนาให๎เหมาะสม
กับสถานการณ์
- นักเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความพร๎อมที่จะ
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
-โรงเรียนได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์มาตรฐาน
ประเมินภายใน และการรับรองคุณภาพภายนอก
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ปัจจัยหลักความสาเร็จ
แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 2
1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
รวมพลังสร๎าง สถานศึกษา
องค์กรแหํงการ
2. โครงการสํงเสริมทุนการศึกษานักเรียน
เรียนรู๎เพื่อพัฒนา
ยากจนและขาดแคลน
ผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับ 3. โครงการชํวยเหลือสนับสนุนคําใช๎จําย
สากลก๎าวทันโลก นักเรียนบ๎านไกลเดินทางมาเรียน
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู๎
ในยุคศตวรรษที่
21
ประยุกต์รูปแบบของอากิตะ เพื่อสูํการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน
5. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน DLTV
/ DLIT
6.โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัยและ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
7. โครงการเข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันกีฬา
ลุํมโรงเรียน
8.โครงการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข๎าคําย
แรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือสารองลูกเสือ
สามัญและลูกเสือสามัญรุํนใหญํ
องค์ประกอบ

กลยุทธ์ที่ 3
สร๎างครู ผู๎บริหาร
บุคลากรทางการ
ศึกษาสูํมืออาชีพ มี
ความรู๎ ทักษะและ
คุณลักษณะที่เอื้อ
ตํอการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน

1. โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู๎
ประยุกต์รูปแบบของอากิตะ เพื่อสูํการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน
3. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี

ดัชนีชี้วัด
- จานวนกิจกรรมที่สํงเสริมคํานิยมที่ดีงาม สืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาไทย สํงเสริม
ประชาธิปไตย 5 กิจกรรม/ปี
- นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎จัดกิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-

- ร๎อยละ 80 ของครูมีคุณธรรมจริยธรรม และ
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ
- ร๎อยละ 80 ของครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
นักเรียน ผู๎ปกครองและชุมชน
- ร๎อยละ 80 ของครูผู๎สอนที่มีความรู๎ความ
เข๎าใจและสามารถจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางปฏิรูปการเรียนรู๎ได๎อยํางมืออาชีพ ร๎อยละ 80 ของครูแสวงหาความรู๎และเทคนิค
ใหมํ ๆ เป็นประจา
- ร๎อยละ 80 ของสถานศึกษามีครูครบทุกชั้น
และทุกห๎อง
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ปัจจัยหลักความสาเร็จ
แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 4
1. โครงการประสานความรํวมมือภาคีเครือขําย
สร๎างศรัทธาและ ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อจัด
ความมั่นใจให๎ภาคี การศึกษา
เครือขํายกรรมการ 2. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษา
และผู๎ปกครองนักเรียน
ผู๎ปกครอง ศิษย์เกํา 3. โครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญใน
ให๎มีความเข๎มแข็ง โรงเรียน
เพื่อให๎ความ
4.โครงการกิจกรรมสร๎างจิตสานึกปลูกฝังความ
รํวมมือในการ
กตัญญูกตเวทิตาในสถาบัน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5
1.โครงการจัดหาบุคลากร/ครูภูมิปัญญาท๎องถิ่น
เพิ่ม
2.โครงการจัดจ๎างพนักงานขับรถประจาโรงเรียน
ประสิทธิภาพ ใน 3. โครงการจัดจ๎างผู๎ประกอบอาหารกลางวันใน
การบริหารจัด
โรงเรียน
การศึกษาของ
4. โครงการปรับปรุงห๎องน้าห๎องส๎วม 5.
โรงเรียนอยํางเป็น โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิดเพื่อรักษาความ
ระบบและตํอเนื่อง ปลอดภัยในโรงเรียน
6. โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานบริหารโรงเรียน
และวัสดุประจาห๎องเรียน
7. โครงการปรับปรุงที่บังแดดและกันสาด
อาคารโรงอาหารและอาคารเรียน สปช.105/26
8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
9.โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนประจาปี
องค์ประกอบ

ดัชนีชี้วัด
- ครูเยี่ยมบ๎านนักเรียนครบ 100 เปอร์เซ็นต์
- ร๎อยละ 95 ของจานวนคณะกรรมการมีสํวน
รํวมวางแผนการจัดการศึกษา
- ร๎อยละ 95 เข๎ารํวมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎
- ผู๎ปกครองร๎อยละ 90 เข๎ารํวมประชุมและให๎
ความรํวมมือในการพัฒนาการศึกษากับ
โรงเรียน
- ชุมชุน
- ร๎อยละ 90 ชุมชน ผู๎ปกครองให๎ความรํวมมือ
ในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
- ร๎อยละ 90 ครูมีการแสวงหาความรู๎และ
เทคนิควิธีการใหมํๆเป็นประจารับฟังความ
คิดเห็นยอมรับการเปลี่ยนแปลงใจกว๎าง
- ร๎อยละ 90 ผู๎บริหารมีการบริหารจัดการที่ดี
- ร๎อยละ 90 โรงเรียนผํานเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
- ร๎อยละ 90 ผํานเกณฑ์การประเมินความพึง
พอใจของชุมชน
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โครงการและงบประมาณสนับสนุนองค์ประกอบ ปีงบประมาณ 2562
องค์ประกอบที่

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที 1
สร๎างองค์ความรู๎
และ
กระบวนการ
เรียนรู๎ให๎แกํ
ผู๎เรียนให๎รู๎เทํา
ทันการ
เปลี่ยนแปลง
สร๎างจิตสานึก
ทักษะ
กระบวนการคิด
มีวินัย ซื่อสัตย์
อยูํอยําง
พอเพียง มีจิต
สาธารณะ ยึด
มั่นในคุณธรรม
จริยธรรม

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. โครงการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอน
3. โครงการวิจัยในชั้นเรียน
4. โครงการพัฒนาการอํานออกเขียนได๎และ
คิดเลขเป็น
5. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
แบบรูปแนวทางอาคิตะสูํการพัฒนานวัตกรรม
6. โครงการศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
7. โครงการอาหารกลางวันแบบมีสํวนรํวมใน
โรงเรียน
8. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
9. โครงการกิจกรรมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10. โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัยและ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
11. โครงการเข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันกีฬา
กลุํมโรงเรียน
12. โครงการเข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันงาน
ทักษะศิลปหัตถกรรม

งบประมาณ ระยะเวลา
ปี 2562 ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน

ตลอดปี

2,3,4,5,6,11

ตลอดปี

5

ตลอดปี

1,14,15

ตลอดปี

1,14

ตลอดปี

1,14,15

ตลอดปี

3,4,5,6,7,13,
14

ตลอดปี

ตลอดปี

7 ตบช. 1,
2,3,4,5,6,7
,8,9 และ
8
/1,2,3,4,5,6

ตลอดปี

2,3,4,5,6,11

ตลอดปี

รวมงบประมาณ
องค์ประกอบที่
กลยุทธ์ที่ 2
รวมพลังสร๎าง
องค์กรแหํงการ
เรียนรู๎เพื่อ
พัฒนาผู๎เรียนให๎
มีคุณภาพ
มาตรฐานใน
ระดับสากลก๎าว

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
2. โครงการสํงเสริมทุนการศึกษานักเรียน
ยากจนและขาดแคลน
3. โครงการชํวยเหลือสนับสนุนคําใช๎จําย
นักเรียนบ๎านไกลเดินทางมาเรียน

งบประมาณ ระยะเวลา
ปี 2562 ดาเนินงาน
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ก.ค-พ.ย.56

ผู้รับผิดชอบ

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
มฐ 2 ตบช. 1,
2,3 และ 4
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องค์ประกอบที่
ทันโลกในยุค
ศตวรรษที่ 21

โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู๎ประยุกต์รูปแบบของอากิตะ เพื่อสูํการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
5. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
DLTV / DLIT
6.โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัยและ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
7. โครงการเข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันกีฬา
ลุํมโรงเรียน
8.โครงการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข๎า
คํายแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือสารอง
ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุํนใหญํ

รวมงบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 3
1. โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
สร๎างครู
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการ
ผู๎บริหาร
เรียนรู๎ประยุกต์รูปแบบของอากิตะ เพื่อสูํการ
บุคลากร
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ทางการศึกษาสูํ 3. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
มืออาชีพ มี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ
ความรู๎ ทักษะ การประจาปี
และคุณลักษณะ
ที่เอื้อตํอการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน
รวมงบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 4
1. โครงการประสานความรํวมมือภาคี
สร๎างศรัทธา
เครือขําย ภาครัฐ เอกชนและสถาน
และความมั่นใจ ประกอบการเพื่อจัดการศึกษา
ให๎ภาคีเครือขําย 2. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
และผู๎ปกครองนักเรียน
สถานศึกษา
3. โครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญใน
ผู๎ปกครอง ศิษย์ โรงเรียน
เกําให๎มีความ
เข๎มแข็ง เพื่อให๎

งบประมาณ ระยะเวลา
ปี 2562 ดาเนินงาน
ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบ

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน

ตลอดปี

8,9,14,15

ตลอดปี

มาตรฐานที่
10 ตัวบํงชี้ที่
1,2,3,4,5,6,7

ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
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องค์ประกอบที่

โครงการ/กิจกรรม

ความรํวมมือใน 4.โครงการกิจกรรมสร๎างจิตสานึกปลูกฝัง
การพัฒนา
ความกตัญญูกตเวทิตาในสถาบัน
คุณภาพ
การศึกษา
รวมงบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 5
1.โครงการจัดหาบุคลากร/ครูภูมิปัญญา
เพิ่ม
ท๎องถิ่น
ประสิทธิภาพ 2.โครงการจัดจ๎างพนักงานขับรถประจา
ในการบริหาร โรงเรียน
จัดการศึกษา
3. โครงการจัดจ๎างผู๎ประกอบอาหารกลางวัน
ของโรงเรียน
ในโรงเรียน
อยํางเป็นระบบ 4. โครงการปรับปรุงห๎องน้าห๎องส๎วม 5.
และตํอเนื่อง
โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิดเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในโรงเรียน
6. โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานบริหาร
โรงเรียนและวัสดุประจาห๎องเรียน
7. โครงการปรับปรุงที่บังแดดและกันสาด
อาคารโรงอาหารและอาคารเรียน สปช.
105/26
8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
9.โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผน
ประจาปี
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ ระยะเวลา
ปี 2562 ดาเนินงาน
ตลอดปี

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปี

8,9,14,15

ตลอดปี

12,14,15

หมายเหตุ อาจปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

38

ภาคผนวก

39

งานบริหารวิชาการ
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 1

ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญนอกสถานศึกษา
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู๎เรียนทุกระดับตามหลักสูตร และสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎และการบริการอยํางมีคุณภาพ
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท(สพฐ.)
สนองมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 1,2,3,4, มาตรฐานที่ 6 ตัวบํงชี้ที่ 1,2,3, มาตรฐานที่ 13
ตัวบํงชี้ที่ 1
ผู้รับผิดชอบ
นางดวงตา บุรินทร์
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มียุทธศาสตร์จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ
มุํงเน๎นองค์ความรู๎ในด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝึกการเรียนการสอนให๎นักเรียนค๎นคว๎าจากแหลํงความรู๎
ในและนอกโรงเรียน ปลูกฝังอนุรักษ์สภาพแวดล๎อมให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้นทาง
โรงเรียนจึงจัดประสบการณ์ให๎นักเรียนได๎ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริงจากแหลํงเรียนรู๎ สถานศึกษามีการ
สนับสนุนและใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
2.1 ผลผลิต( Out puts )
- นักเรียนร๎อยละ 90 ได๎เรียนรู๎ทั้งในและนอกโรงเรียนเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
2.2 ผลลัพธ์ ( Out comes )
- นักเรียน มีความรู๎ความสามรถ และมีคุณภาพ ด๎วยการศึกษาจากประสบการณ์จริง
สามารถนาความรู๎มาใช๎ในชีวิตประจาวัน
2. เป้าหมาย
1. ข๎อมูลที่เชื่อมโยงสถานศึกษากับแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาในท๎องถิ่นอยูํในระดับ
ร๎อยละ 90
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ที่
1.

2.

3.

4.

4.รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู๎รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1 จัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ งบพัฒนา
ต.ค.-ธ.ค. 61 นางดวงตา บุรินทร์
ดาเนินการ
ผู๎เรียน
-แตํงตั้งคณะทางานรับผิดชอบโครงการ
-วางแผนดาเนินการ
-จัดทาสารสนเทศแหลํงเรียนรู๎และ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 การเรียนรู๎แหลํงเรียนรู๎
ตลอดปี
- ชํวงชั้นที่ 1- สวนสัตว์ศรีสะเกษ
5,000
นางพงษ์รัตน์ เพิ่มพร
- วัดพระธาตุเรืองรอง
- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าทะเลศรีสะเกษ
- ปราสาทหินสระกาแพง
- ชํวงชั้นที่ 2 – สวนเสือจังหวัดอุบลราชธานี
10,000
นางวิไลลักษณ์ เชื้อคล้า
- วัดพระธาตุเรืองรอง
- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าทะเลศรีสะเกษ
- ชํวงชั้นที่ 3 - ชายทะเล จ. ระยอง,ชลบุรี
61,000
นางดวงตา บุรินทร์
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาภูมิปัญญาท๎องถิ่น
5,000
นางดวงตา บุรินทร์
- ภูมิปัญญาด๎านการเกษตร
- ภูมิปัญญาด๎านการแพทย์แผนไทย
- ภูมิปัญญาด๎านภาษา
- ภูมิปัญญาด๎านศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผล
นางดวงตา บุรินทร์
-ติดตาม นิเทศ ประเมินผล
-รายงานผล
รวม
80,000
3. ที่มางบประมาณ
งบอุดหนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบมัธยมศึกษาจานวน 80,000 บาท
6.การประเมินผล
ตัวบํงชี้ความสาเร็จ
วิธีประเมิน
เครื่องมือ

1.ร๎อยละตัวบํงชี้ มาตรฐานที่ 3,6,13
2.รายงานกิจกรรม

- ประเมิน
- ประเมินกิจกรรม

- แบบประเมิน
- แบบประเมิน
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7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สถานศึกษามีข๎อมูลที่เชื่อมโยงสถานศึกษากับแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาในท๎องถิ่น และชุมชนที่
เข๎ามารํวมจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
- นักเรียนได๎เรียนรู๎แหลํงเรียนรู๎มีความตระหนัก ภูมิใจและภูมิปัญญาในท๎องถิ่น

ลงชื่อ

ผู๎เสนอโครงการ

(นางดวงตา บุรินทร์)
ตาแหนํง ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรนงเรียนบ๎านระกา
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที 1

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู๎เรียนทุกระดับตามหลักสูตร และสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎และการบริการอยํางมีคุณภาพ
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท (สพฐ.)
สนองมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 5 ตัวบํงชี้ที่ 1,2,3,4
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวัชนะ กวั้งซ๎วน และคณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หนํวยงานวิชาการ โรงเรียนบ๎านระกา
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีการศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํ งชาติพุทธศักราช 2542 ซึ่งได๎มีการกาหนดหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนซึ่งเป็นกาลังของชาติให๎เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด๎านรํางกาย
คุณธรรม มีจิตสานึกในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์เป็นประมุข มีความรู๎และ
ทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จาเป็นตํอการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีพ โดยมุํงเน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ตามศักยภาพ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มีกรอบการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ การประเมินระดับชั้นเรียน การ
ประเมิน ระดับสถานศึกษา การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการประเมินระดับชาติ เพื่อให๎การ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โรงเรียนจึงจัดให๎มีโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถทางวิชาการตามหลักสูตรสถานศึกษา
2.1 ผลผลิต (Output)
- นักเรียนร๎อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามตังชี้วัดของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎อยูํ
ในระดับดี
- จัดระบบการวัดและประเมินผลนักเรียนทั้งในระดับชั้นเรียนระดับโรงเรียน,
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไปในกลุํมสาระการเรียนรู๎
- นักเรียนได๎รับการวัดและประเมินผลทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับชาติ
3. เป้าหมาย
- นักเรียนมีผลการเรียนในระดับดีแตํละกลุํมสาระไมํน๎อยกวําร๎อยละ 75 ของกลุํมสาระการเรียนรู๎
- นักเรียนร๎อยละ 50 มีผลการสอบระดับชาติในกลุํมสาระที่สอบเฉลี่ยตามเกณฑ์
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- นักเรียนร๎อยละ 75 สื่อความคิดผํานการพูด เขียนหรือวิธีอื่นในระดับดี
- นักเรียนร๎อยละ 61 ใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
- นักเรียนร๎อยละ 90 ใช๎ ICT เพื่อการเรียนรู๎ในระดับดี
4. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู๎ปฏิบัติ
1. กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งผู๎รับผิดชอบ
ต.ค.-พ.ย. 61 นายวัชนะ กวั้งซ๎วน
-แตํงตั้งคณะทางานประกอบด๎วย
หัวหน๎ากลุํมสาระ
2. กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์นักเรียน
ตลอดปี
รายบุคคล
- แฟ้มพัฒนานักเรียนรายบุคคล
ครูประจาชั้น
- จัดคลินิกวิชาการ ซํอม/เสริม
ครูประจาวิชา
- เข๎าคํายวิชาการ
3.
- จัดทาเอกสารและสรุปรายงานผล
พ.ย.61-มี.ค.62 นายวัชนะ กวั้งซ๎วน
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศภายใน
และคณะ
- แตํงตั้งกรรมการนิเทศภายใน
4
- รายงานผลตํอผู๎บริหารสถานศึกษา
งบวัดผล
พ.ย.61-มี.ค.62 นายวัชนะ กวั้งซ๎วน/
กิจกรรมที่ 4 วัดและประเมินผล
คณะครูทุกคน
- ดาเนินการสอบ กลางภาค
ปลายภาค และปลายปี
-จัดทาคลังทดสอบทุกสาระ
5.
-รายงานผลผู๎ปกครอง
1,000
พ.ย.61-มี.ค.62 หน.กลุํมสาระ
กิจกรรมที่ 5 สอบ NT.,O-NET, LAS
ใช๎งบวัดผล
คณะทางาน
และท๎องถิ่น
- หนํวยสอบระดับเขตพื้นที่
- วิเคราะห์ผลการสอบ/วางแผน
พัฒนา
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ที่

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 6 ยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 8 กลุํมสาระ
-ระดับประถมศึกษา
6 -ระดับมัธยมศึกษา
เน๎น 5 กลุํมสาระ
เข๎าคํายวิชาการ
กิจกรรมที่ 7 แขํงขันทักษะทางวิชาการ
-ระดับกลุํม
- ระดับเขตพื้นที่
7 - ระดับภาค
- ระดับหนํวยงานตําง ๆ ที่จัดขึ้น
กิจกรรมที่ 8 สํงเสริมการรักการอําน
กิจกรรมที่ 9 ชมรม
กิจกรรมที่ 10 ประเมินผล รายงานผล

งบประมาณ

รวม

33,000

ระยะเวลา

ตลอดปี

ผู้ปฏิบัติ

นายวัชนะ กวั้งซ๎วน/
คณะครูทุกคน

5,000
10,000

5,000
10,000
2,000

นายวัชนะ กวั้งซ๎วน/
คณะครูทุกคน
ตลอดปี

5. ที่มาของงบประมาณ
งบประมาณจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แยกเป็นประถม และมัธยม ถัวเฉลี่ยจํายได๎ทุกกิจกรรม
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
วิธกี ารประเมิน
เครื่องมือที่ใช๎
1.ร๎อยละของตัวบํงชี้มาตรฐานที่ 5
ประเมิน
แบบประเมิน
2.รายงานกิจกรรม
สารวจ
แบบสารวจ
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูงขึ้น
ผู๎เสนอโครงการ
ลงชื่อ
(นายวัชนะ กวั้งซ๎วน)
ตาแหนํง ครูชานาญการพิเศษ

ผู๎อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ
(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 1

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู๎เรียนทุกระดับตามหลักสูตร และสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎และการบริการอยํางมีคุณภาพมาตรฐาน
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท (สพฐ.)
สนองมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 12 ตัวบํงชี้ที่ 1,2,3,4,5,6 สพฐ. (สอดคล๎องกับตัวบํงชี้ที่ 8 ของ สมศ.)
ผู้รับผิดชอบ
นางพงษ์รัตน์ เพิ่มพร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานวิชาการ
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปี
1.หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการโรงเรียนที่ดีต๎องเป็นระบบที่สร๎างประโยชน์ให๎ประชาชนและ ประเทศชาติ เป็น
ที่พึ่งของประชาชน ตํอสู๎เพื่อคุณธรรม มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ มีวัฒนธรรม
การทางานที่มุํงความเป็นเลิศ และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน อีกทั้งต๎องเป็นการบริหารจัดการใน
ลั ก ษณะองค์ร วม มุํง ผลสั ม ฤทธิ์ที่ เ กิด กับ ประชาชนอยํ างแท๎ จ ริง บริ ห ารจัด การตามระบบบริห ารกิ จการ
บ๎านเมืองและสังคมที่ดี ยืดหยุํน ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร๎างความเชื่อถือและความ
เชื่อถือศรัทธาให๎กับประชาชนผู๎รับบริการ
ดังนั้นโรงเรียนต๎องมีภารกิจและเป้าประสงค์ของการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม เป็นเป้าประสงค์ที่เน๎น
ผลลัพธ์ไมํเน๎นกิจกรรมหรือการทางานเพียงตามกฎระเบียบ และมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน วัดได๎อยําง
เป็นรูปธรรม บุคลากรทุกระดับมีความชัดเจนในเป้าประสงค์ของหนํวยงาน และภารกิจของตนที่ปฏิบัติและ
จัดสรรงบประมาณโดยยึดสัมฤทธิผลของงานเป็นหลัก มีการกระจายอานาจการตัดสินใจสูํระดับปฏิบัติ มีระบบ
การประกันคุณภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึงพอใจของผู๎รับบริการ จึงจัดโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
เพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่มุํงสูํคุณภาพ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึงพอใจของชุมชน
2.1. ผลผลิต (Out Puts) ใช๎หลักการบริหารโดยบูรณาการ
2.1.1 การบริหารจัดการโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน School Base Management
(SBM)
2.1.2 การบริหารจัดการโดยมุํงผลสัมฤทธิ์
2.1.3 ระบบการบริหารคุณภาพแบบมุํงทั้งองค์การ
2.1.4 การสร๎างระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี)
2.2.ผลลัพธ์ (Out Comes)
นักเรียน ครู ผู๎บริหาร และชุมชน ได๎รับประโยชน์การจัดการศึกษา โดยการบริหารจัดการที่ดี มุํง
สูํสถานศึกษาคุณภาพ คูํคุณธรรม นาสังคมแหํงการเรียนรู๎ และอยูํรํวมกันอยํางเป็นสุข
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3.เป้าหมาย
3.1.โรงเรียนได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์มาตรฐานที่การประเมินภายใน การประเมินภายนอก, เกณฑ์
โรงเรียนพระราชทานและผํานเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของชุมชน
4.รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู๎รับผิดชอบ
1 กิจกรรมที่ 1 จัดทาแผนระบบประกันคุณภาพภายใน
10,000
พ.ย. 61 - นางพงษ์รัตน์ เพิ่ม
. -ตั้งคณะทางาน ประมานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ม.ค. 62
พร
-จัดระบบการประกันคุณภายภายใน
ตลอดปี
-คณะทางานวัด ประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
มี.ค. 62
-จัดทารายงาน SAR ของโรงเรียน
รวม
10,000
5.ที่มาของงบประมาณ งบประมาณจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 10,000 บาท
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
1.ตัวชี้วัดในมาตรฐานที่ 12
2.รายงาน คุณภาพภายใน

วิธีการประเมิน
ประเมิน
รายงาน

เครื่องมือที่ใช๎
แบบประเมิน
แบบรายงาน

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน ครู ผู๎บริหาร และชุมชน ได๎รับประโยชน์การจัดการศึกษา มุํงสูํโรงเรียนคุณภาพ คูํคุณธรรม นา
สังคมแหํงการเรียนรู๎ และอยูํรํวมกันอยํางเป็นสุข
ลงชื่อ

ผู๎เสนอโครงการ
(นางพงษ์รัตน์ เพิ่มพร)
ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรนงเรียนบ๎านระกา
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 1

สํงเสริมสนับสนุนการใช้สื่อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู๎เรียนทุกระดับตามหลักสูตรและสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎และการบริการอยํางมีคุณภาพ
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท(สพฐ.)
สนองตามมาตรฐาน มาตรฐานที่ 7 และมาตรฐานที่ 8
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเอกสิทธิ์ จันทร์สวําง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ๎านระกา
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีการศึกษา
.............................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมียุทธศาสตร์ที่มุํงเน๎นการสํงเสริมและพัฒนาครูผู๎สอนในการสร๎าง
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางการศึ ก ษา โดยการสร๎ า งองค์ ค วามรู๎ ด๎ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให๎ครูได๎รับความรู๎และมีทักษะในการใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการ
จั ดทาข๎ อมูล นั ก เรี ย น จั ดท าสื่ อ และจั ด กิจกรรมการเรียนรู๎ ถํายทอดให๎ นั กเรีย นเกิดการเรี ยนรู๎ที่มี คุณภาพ
นักเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ในการศึกษาค๎นคว๎า หาความรู๎ด๎านระบบเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จากคอมพิวเตอร์ และการจัดระบบบริหารจัดการโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการอานวย
ความสะดวกเพื่อประโยชน์ตํอการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด๎านคอมพิวเตอร์ให๎กับครู
และนักเรียน ให๎ได๎มีความรู๎และทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในระบบการบริการ การสืบค๎นข๎อมูลทางอิเลคทรอนิกส์
และการบริหารการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.1 ผลผลิต (Out puts )
- นักเรียนร๎อยละ 85 มีการเรียนรู๎ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารสืบค๎นข๎อมูลมีคอมพิวเตอร์
พร๎อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู๎และศูนย์เรียนรู๎ข๎อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
2.2 ผลลัพธ์ ( Out comes )
- นักเรียนมีความรู๎ความสามารถและมีคุณภาพด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร
โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
- ครูมีคุณภาพและมีความรู๎ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สร๎างสื่อและนวัตกรรม
3. เป้าหมาย
- จัดและดูแลระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู๎โดยจัดห๎องเรียนคอมพิวเตอร์จานวน 1 ห๎องให๎มีระบบ
และอยูํในสภาพพร๎อมที่ใช๎เป็นปัจจุบันสาหรับนักเรียนจานวน30 คน/1ห๎องเรียน
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- จัดและดูแลระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู๎โดยจัดห๎องเรียนรู๎สูํโลกกว๎าง 1 ห๎อง
- จัดและดูแลศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการ ระบบบริการสืบค๎นข๎อมูล และระบบ
เครือขํายคอมพิวเตอร์
4. รายละเอียดกิจกรรมการดาเนินงานและการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลา
1 กิจกรรมที่ 1
ตุลาคม 2561
- วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
- ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
-ประเมินผลการดาเนินงาน
-สรุปการดาเนินงาน
- สารวจอุปกรณ์เสนอความต๎องการ
2 กิจกรรมที่ 2 ซํอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 10,000
ตลอดปีการศึกษา
และสื่อประจาห๎องเรียนคุณภาพ
จัดหาครุภัณฑ์และสื่อประจา
ห๎องเรียนคุณภาพ
3. กิจกรรมที่ 3 จัดและดูแลระบบ
10,000
ตลอดปีการศึกษา
คอมพิวเตอร์ และดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการประเมิน
มี.ค. 2562
โครงการและรายงานผลการ
รวม
20,000

ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม
นายสุรกานต์ เชื้อคล้า

นายสุรกานต์ เชื้อคล้า

นายเอกสิทธิ์ จันทร์สวําง

นายสุรกานต์ เชื้อคล้า
และคณะ

5. ที่มาของงบประมาณ งบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 20,000 (ถัวเฉลี่ยได๎ทุกกิจกรรม)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. ร๎อยละของตัวบํงชี้มาตรฐานที่ 7
มาตรฐานที่ 8
2. รายงานกิจกรรม

วิธีการประเมิน
1.การประเมิน
2.การสารวจและสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
-แบบสารวจ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีระบบเครือขํายICT.ที่มีประสิทธิภาพ ครูมีความรู๎ความสามารถด๎านการใช๎เครื่องมือและสื่อ
ICT.ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และนักเรียนทุกคนใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาเรียนรู๎

ลงชื่อ
(นายเอกสิทธิ์ จันทร์สวําง)
ตาแหนํง ครูอัตราจ๎าง

ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ

ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรนงเรียนบ๎านระกา
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 1

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู๎เรียนทุกระดับตามหลักสูตร และสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎และการบริการอยํางมีคุณภาพ
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายโอกาสเข๎าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎ทั่วถึง ครอบคลุม ผู๎เรียนให๎ได๎รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ (สพฐ.)
สนองมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 10 ตัวบํงชี้ที่ 1,2,3,4,5,6,7
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเบญจภรณ์ บุญชู
หนํวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ๎านระกา( กลุํมงานบริหารงานทั่วไป)
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปี
1. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์และปัญหาเด็กในสังคมไทยนับวันจะมีความซับซ๎อน วิกฤติและ รุนแรงมากขึ้น เด็ก
และเยาวชนสํวนหนึ่งได๎รับการหลอมหลํอจากบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่ไมํ พึงประสงค์ สํงผลให๎เด็กและ
เยาวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ลํอแหลมตํอการกระทาผิดกฎหมาย หมิ่นเหมํตํอศีลธรรมอั นดีงาม มีคํานิยมที่ไมํ
พึงประสงค์ เชํน การมีเพศสัมพันธ์กํอนวัยอันควร การนิยมซื้อสินค๎าราคาแพง การเสพและดื่มของมึนเมา การ
เที่ยวกลางคืนตามสถาน เริงรมย์และสถานบันเทิง การมั่วสุมเลํนการพนันและเกมคอมพิวเตอร์ การทะเลาะ
วิวาท ตลอดจนการใช๎ความรุนแรง แม๎แตํเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ
และ
เอกชนเองก็ ยั ง ได๎ รั บ อั น ตรายจากอุ บั ติ เ หตุ แ ละความไมํ ป ลอดภั ย
ทั้ ง จากภายในและ
ภายนอก สถานศึกษา จนบางครั้งถึงกับเสียชีวิตหรือพิการเป็นจานวนมากในแตํละปี รูปแบบความรุนแรงที่
เด็กเยาวชนที่เป็นนักเรียนได๎รับ เชํน
(1) ความรุนแรงจากการใช๎กาลัง เชํน เพื่อนนักเรียน ด๎วยกันทาร๎ายด๎วยกาลังและใช๎อาวุธ หรือ
โดนครูทาโทษเกินขอบเขต
(2) ความรุนแรงจากการใช๎วาจาดูหมิ่น เชํน เพื่อนนักเรียนด๎วยกันใช๎คาพูดเหยียดหยามถึงภูมิหลัง
ของครอบครัวหรือ นาเอาปมด๎อยทางรํางกายขึ้นมาล๎อเลียนและ
(3) ความรุนแรงในการขํมเหงทางเพศ เชํน นักเรียนหญิงโดยเพื่อนชายลํวงละเมิดทางเพศ หรือ
หลอกให๎มีเพศสัมพันธ์โดยตนเองไมํยินยอมด๎วย เหลํานี้ เป็นต๎น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดนโยบายให๎สถานศึกษาในสังกัดดาเนินงาน
ตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎เป็นไปอยํางตํอเนื่อง กํอให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน และยังชํวยสํงเสริมพัฒนา ป้องกันและแก๎ไขปัญหาให๎นักเรียน เพื่อให๎นักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ๎มกันทางจิตใจที่เข๎มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดารงชีวิตและรอดพ๎นจากวิกฤต
ทั้งปวง และเพื่อเป็นการสร๎างแรงจูงใจและสร๎างขวัญกาลังใจแกํผู๎ปฏิบัติงาน โรงเรียนจึงได๎จัดโครงการสํงเสริม
และพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อให๎นักเรียนด๎อยโอกาสได๎รับความชํวยเหลือ
2.1. ด๎านผลผลิต (OUT PUT)
- นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎รับความชํวยเหลือในด๎านตําง ๆ แล๎วแตํกรณี
- นักเรียนร๎อยละ 95 ได๎พัฒนาตนเองอยํางมีศักยภาพ เป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม และดารงตนใน
สังคมอยํางเป็นสุข
2.2. ด๎านผลลัพธ์ (OUT COMES)
- ผู๎เรียนได๎รับความชํวยเหลือ
- สํงเสริมพัฒนาผู๎เรียนให๎มีศักยภาพสูงสุดในการอยูํรํวมกับสังคมอยํางเป็นสุข
3. เป้าหมาย
- คุณภาพของระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในระดับดี ร๎อยละ 90
- กิจกรรมที่สนองความสามารถพิเศษและความถนัดของนักเรียนในแตํละกลุํมสาระ
4.รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
1. กิจกรรมที่ 1 สร๎างความเข๎าใจ
-วางแผนการจัดกิจกรรมและการ
เรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
-ประชุมชี้แจงงาน

งบประมาณ
-

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
พ.ย.61

ผู๎รับผิดชอบ

ที่
กิจกรรม
2 กิจกรรมที่ 2 ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน
-แตํงตั้งกรรมการรับผิดชอบ
กิจกรรม
-ดาเนินกิจกรรมระบบดูแล ชํวยเหลือ
นักเรียน
- แก๎ปัญหาและพัฒนานักเรียน
รายบุคคล
- คัดกรองนักเรียน SDQ

งบประมาณ ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
10,000 บาท
พ.ย.61- มี.ค..62 นางสาวเบญจภรณ์ บุญ
ชู

นางสาวเบญจภรณ์ บุญชู
และคณะ
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- สมุดการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
- แบบบันทึกคัดกรอง
- เอกสารแบบประเมิน
- ระเบียนสะสม
- เยี่ยมบ๎านนักเรียน- ทุนการศึกษา
3 กิจกรรมที่ 3 การประเมินและรายงาน
ผลโครงการ

รวม

31 มี.ค..62

นางสาวเบญจภรณ์ บุญ
ชู
10,000

5. ที่มาของงบประมาณ งบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 10,000 บาท (งบวิชาการ 61% ) ถัวเฉลี่ย
ได๎ทุกกิจกรรม
6. การประเมินผล
ตัวบํงชี้ความสาเร็จ
1.ร๎อยละตามตัวบํงชี้ มาตรฐานที่ 10
2.รายงานกิจกรรม/โครงการ

วิธีประเมิน
- ประเมิน
-สารวจ

เครื่องมือ
- แบบประเมิน
- แบบรายงาน

ล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนได๎รับความชํวยเหลืออยํางทั่วถึง และสามารถดารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข

ลงชื่อ

ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวเบญจภรณ์ บุญชู)
ตาแหนํง ครูอัตราจ๎าง

ลงชื่อ

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรนงเรียนบ๎านระกา
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 1

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู๎เรียนทุกระดับตามหลักสูตร และสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎และการบริการอยํางมีคุณภาพ
สนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท (สพฐ.)
สนองมาตรฐาน
สอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 11 ของ สพฐ. (สอดคล๎องกับตัวบํงชี้ที่ 9,10 ของ สมศ.)
ผู้รับผิดชอบ
นายวีรมนต์ มนต์ฤทธานุภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หนํวยงานวิชาการ โรงเรียนบ๎านระกา
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
1. หลักการและเหตุผล
ด๎วยพ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติพ.ศ.2542 ที่แก๎ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ.2546 หมวดที่ 4 วําด๎วยแนว
การจัดการศึกษามาตรา 22 ระบุวํา การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนา
ตนเองได๎ ถือวําผู๎เรี ยนมีความสาคัญที่สุ ดขบวนการจัดการศึกษา ต๎องสํ งเสริมให๎ผู๎ เรียนสามารถพัฒ นาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพโรงเรียนเป็นหนํวยงานทางการศึกษา จึงมีหน๎าที่ปฏิบัติโดยตรงอยูํแล๎ว ดังนั้นจึงเป็น
หน๎าที่ของครูอาจารย์ที่จะสนองความรู๎ ความสามารถของเด็ก โดยจัดกระบวนการเรียนรู๎เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
โดยให๎อานาจบทบาทให๎นักเรียนสื บเสาะแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเองครูเป็นเพียงผู๎ควบคุมกากับดูแลอานวย
ความสะดวก ทาให๎นักเรียนสร๎างสถานการณ์การเรียนรู๎ให๎กับนักเรียนโดยพานักเรียนไปแหลํงการเรียนรู๎ทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนให๎นักเรียนศึกษาด๎วยตนเอง การสังเกตการคิดวิเคราะห์ การไปแหลํงเรียนรู๎เป็นกลุํม
ครู เ ป็ น ผู๎ ค วบคุ ม และโรงเรี ย นออกคํ า พาหนะให๎ ดั ง นั้ น จุ มี ค วามจ าเป็ น ต๎ อ งพั ฒ นาแหลํ ง เรี ย นรู๎ แ ละ
สภาพแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎แบบบูรณาการ เพื่อให๎ผู๎เรียนคิดเป็น ทาเป็น มุํงพัฒนาศักยภาพของตนเอง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกเขตโรงเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
2.1. ด๎านผลผลิต (OUT PUT)
- นักเรียนร๎อยละ 100ได๎พัฒนาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎และสภาพแวดล๎อม พัฒนาตนเองอยําง
มีศักยภาพ เป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม และดารงตนในสังคมอยํางเป็นสุข
2.2. ด๎านผลลัพธ์(OUT COMES)
- นักเรียนได๎เรียนรู๎และสัมผัสกระบวนการเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎อยํางรูปธรรม เกิดความ
กระตือรือร๎น สนใจใฝ่รู๎ใฝ่เรียน จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ สํงเสริมความเป็นเลิศทางปัญญา ให๎แกํนักเรียน
และพัฒนานักเรียนให๎มีศักยภาพสูงสุดในการอยูํรํวมกับสังคมอยํางเป็นสุข
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3. เป้าหมาย
- ความพึงพอใจตํอสภาพแวดล๎อม อาคารสถานที่ของโรงเรียนในระดับดี ร๎อยละ 75
- จานวนกิจกรรมที่สํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 4 กิจกรรม/ปี
- ระดับความพอเพียง และสภาพการใช๎งานในระดับดี ร๎อยละ 75
- จานวนแหลํงเรียนรู๎ที่ครูจัดและใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกโรงเรียน 10 แหํงตํอปี
4. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ผู๎รับผิดชอบ
นายวีรมนต์ มนต์ฤทธานุภาพ
1. กิจกรรมที่ 1 วางแผนพัฒนาแหลํง
ต.ค.61
และคณะทางาน
เรียนรู๎และสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอ
การเรียนรู๎แบบบูรณาการ
แตํงตั้งกรรมการรับผิดชอบ
กิจกรรม
นายวีรมนต์ มนต์ฤทธานุภาพ
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ต.ค - พ.ย.61
-จัดทาทะเบียนแหลํงเรียนรู๎
-จัดทาเอกสารอํานประกอบ
แหลํงเรียนรู๎
- จัดกิจกรรมการเรียนแหลํง
เรียนรู๎ทั้งในและนอกโรงเรียน
-วิทยากรภูมิปัญญาชาวบ๎าน
5,000
พ.ย.61- มี.ค.62
3 กิจกรรมที่ 3 โรงคัดแยกขยะ
20,000 1 พ.ย.61- 31 มี.ค.62
นายจักรพงศ์ บุญทวี
-จัดสร๎างโรงคัดแยกขยะ
-จัดดาเนินการคัดแยกขยะ
-จัดระบบการบริหารจัดการ
-ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

ที่
4
5

กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลาปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 4 ธนาคารข๎าวเปลือก
1 พ.ย.61- 31 มี.ค.62
กิจกรรมที่ 5 สถานที่
1 พ.ย.61- 31 มี.ค.62
-จัดระบบสุขาภิบาล
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนหยํอม 10,000

ผู๎รับผิดชอบ
นายจักรพงศ์ บุญทวี
นายวีรมนต์ มนต์ฤทธานุภาพ
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6

-จัดระบบการดูแลรักษาสถานที่
กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลรายงาน
ผล
รวม

3,000
38,000

31 มี.ค.62

5. ที่มาของงบประมาณ งบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานประถมศึกษา 38,000 บาท(งบวิชาการ 61% )
6. การประเมินผล
ตัวบํงชี้ความสาเร็จ
1. ร๎อยละตัวบํงชี้ มาตรฐานที่
2,3,4,5,6,11
2.รายงานกิจกรรม/โครงการ

วิธีประเมิน
- การประเมิน
- สารวจ/สอบถาม

เครื่องมือ
- แบบประเมิน/แบบสอบถาม
- ผลงาน/ แบบรายงาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรง เรียนรู๎ด๎วยการปฏิบัติจริง จากแหลํงเรียนรู๎สามารถนาความรู๎ไปใช๎
แก๎ปัญหาในชีวิตประจาวันเพื่อให๎สามารถดารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข
ผู๎เสนอโครงการ
ลงชื่อ
(นายวีรมนต์ มนต์ฤทธานุภาพ)

ตาแหนํง ครูชานาญการพิเศษ

ผู๎อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ
(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรนงเรียนบ๎านระกา
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่1

การผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู๎เรียนทุกระดับตามหลักสูตร และสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎และการบริการอยํางมีคุณภาพ
สนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท (สพฐ.)
สนองมาตรฐานที่
มาตรฐานที่ 10 (สอดคล๎องกับตัวบํงชี้ที่ 7 ของ สมศ.)
ผู้รับผิดชอบ
นางวิไลวรรณ ใจนวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ๎านระกา
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 16 พฤศจิกายน 2561 – 30 กันยายน 2562
1. หลักการและเหตุผล
สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู๎ เป็นเครื่องมือที่ถํายทอดการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ ความรู๎สึก เพิ่มพูนทักษะ
และประสบการณ์ด๎านสถานการณ์การเรียนรู๎กระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนาด๎านศักยภาพการคิด การเสริมสร๎าง
คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมแกํผู๎เรียน นอกจากนั้นสื่อยังเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ ในการให๎ผู๎เรียนแสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง ตามความสามารถเชื่อมโยงแหลํงความรู๎ที่อยูํใกล๎ตัวผู๎เรียน มาสูํการเรียนรู๎ของผู๎เรียนในเวลา
อันรวดเร็ว ดังนั้นในการจัดการเรียนรู๎หรือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ สื่อจึงจาเป็นและสาคัญในการนาไป
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ และเพื่อสํงเสริม สนับสนุนให๎ครูผู๎สอน จัดหา จัดทา นาสื่อมาใช๎ประกอบการ
เรียนรู๎อยํางหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
2.1.1 เพื่อจัดหา จัดทา สื่อ นวัตกรรม ครบทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
2.2.1 ครูผู๎สอนมีความรู๎ ทักษะ การนาสื่อ นวัตกรรมประกอบกิจกรรมการเรียนรู๎
ที่หลากหลาย
2.2.2 ครูผู๎สอน จัดหา จัดทา นาสื่อมาใช๎ประกอบการเรียนรู๎อยํางหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
3.1.1 ผู๎เรียนทุกคนคิดเป็น ทาเป็น แก๎ปัญหาเป็น และอยูํในสังคมอยํางมีความสุข
3.2 ด๎านคุณภาพ
3.2.1 ผู๎เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.2.2 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ์ที่กาหนด
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3.2.3 โรงเรียนได๎รับการรับรองการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ.
3.2.4 ผู๎เรียนมีความรู๎ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู๎ชํวงชั้น
4. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการใช๎งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ผู๎รับผิดชอบ
1 กิจกรรมที่ 1 วางแผนการจัดทาสื่อ
พ.ย. – ธ.ค. 61
นางวิไลวรรณ ใจนวน
นวัตกรรม
และคณะ
. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- ประชุมชี้แจง
- กาหนดขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน
- แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
คัดเลือกกิจกรรม หนังสือ สื่อ
เทคโนโลยี
2 กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการจัดทาสื่อ
10,000
1 พ.ย.61- 30 ก.ย.62
นวัตกรรมตามแนวทางการสอน
แบบมอนเทสซอริ
3 กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลรายงาน
30 ก.ย.62
ผล
รวม
10,000
5.ที่มาของงบประมาณ งบประมาณจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานประถม จานวน 10,000 บาท (งบวิชาการ
61%)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช๎
1.ตัวชี้วัดในมาตรฐานที่ 10
ประเมิน
แบบประเมิน
2.รายงานผลการปฏิบัติราชการ,รายงาน คุณภาพ
ภายใน
รายงาน
แบบรายงาน
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูทุกคนมีความรู๎เกี่ยวกับการผลิต/ใช๎สื่อ นวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น
7.2 ครูทุกคนจัดทา จัดหา สื่อนวัตกรรม มาใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและ
เหมาะสม
7.3 การจัดการเรียนรู๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีความสุข
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(ลงชื่อ)……………………………..ผู๎เสนอโครงการ
(นางวิไลวรรณ ใจนวน)
ตาแหนํง ครูชานาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)……………………………..ผู๎อนุมัติโครงการ
( นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที 1

วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู๎เรียนทุกระดับตามหลักสูตร และสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎และการบริการอยํางมีคุณภาพ
สนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท (สพฐ.)
สนองมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 5 ,7 , 10 ,14
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวัชนะ กวั้งซ๎วน และคณะ
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปี
1.หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎กาหนดให๎สถานศึกษาจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาแหํงชาติโดยเป็นโรงเรียน
พร๎อมใช๎นารํองการใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 ที่มีจุดเน๎นความชัดเจนในการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติคุณลักษณะ กาหนดสาระของหลักสูตรแกนกลางให๎และให๎สถานศึกษา
เพิ่ ม เติ ม ในสํ ว นของสาระเพิ่ม เติ ม เพื่ อให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ บริบ ทของผู๎ เ รี ย น ของท๎ อ งถิ่ นและสภาพของสั ง คม
ตลอดจนความก๎ า วหน๎ า ของเทคโนโลยี สื่ อ และนวั ต กรรมทางการศึ ก ษาและ เพื่ อ ให๎ ก ารจั ด การศึ ก ษามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การวิจัยหลักสูตรจึงต๎องควรทาควบคูํไปพร๎อมกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด๎วย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให๎สถานศึกษามีหลักสูตรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาแหํงชาติสอดคล๎องกับปณิธานของโรงเรียน คือ “ สร๎างนักเรียนเป็นคนดี มีครูที่เกํง เน๎นคุณภาพ ได๎
มาตรฐานชาติ สูํระบบสากล”
2.1 ผลผลิต (Out puts)
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได๎รับปรับปรุงพัฒนาใช๎ในการบริหารและจัดการศึกษาอยํางเป็น
ระบบ
นักเรียนร๎อยละ80 มีผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังตามที่หลักสูตรกาหนดไว๎
2.2 ผลลัพธ์ ( Out Comes)
หลักสูตรสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาปรับปรุงให๎เหมาะสมอยํางเป็นระบบโดยเน๎นคุณภาพของ
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ
นักเรียนมีคุณธรรมตามลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งกาหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลางครบทั้ง 8 ประการคือ
รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู๎ เป็นอยูํพอเพียง รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
นักเรียนมีสมรรถนะในการเรียนรู๎คือมีความสามารถในการสื่อสาร,การคิดอยํางมีวิจารณญาณ ,มี
ทักษะการแก๎ปัญหา ,มี่ทักษะชีวิต และมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
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3. เป้าหมาย
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมีความเหมาะสม และชัดเจนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู๎เรียน
อยํางเป็นระบบนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและมีคะแนนในระดับดีร๎อยละ 85 ทุกกลุํมสาระ
4. รายละเอียดกิจกรรมการดาเนินงานและการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 การจัดทาการใช๎หลักสูตร
ตค - ธค 61 นายวัชนะ กวั้งซ๎วน
สถานศึกษา
และคณะทางาน
-จัดหลักสูตรแมํบทโรงเรียน
5,000
-จัดหลักสูตรกลุํมสาระ
(งบวิชาการ 61% )
-คูํมือพัฒนาผู๎เรียน
(มัธยม)
-ระเบียบการวัดและประเมินผล
-แผนการจัดการเรียนรู๎
2 กิจกรรมที่ 2 วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
3,000
ตลอดปี
นายวัชนะ กวั้งซ๎วน
-ประชุมสรุปงานองค์ความรู๎
และคณะทางาน
-สัมมนาเครือขํายการใช๎หลักสูตร
-นิเทศและสังเกตการณ์สอน
-บันทึกตอบแบบวิจัย
-วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล
-นาผลปรับปรุงและแก๎ไข
3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาหลักสูตร
2,000
ตลอดปี
ผู๎อานวยการโรงเรียน
-นาผลในการปรับหลักสูตรแมํบท
นายวัชนะ กวั้งซ๎วน
-ปรับปรุงหลักสูตรกลุํมสาระ
และคณะทางาน
-ปรับปรุงคูํมือพัฒนาผู๎เรียน
-ปรับปรุงระเบียบการวัด
ประเมินผล
-ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู๎
6. กิจกรรมที่ 6 การจัดหา พัฒนาสื่อ
10,000
ตลอดปี
ผู๎อานวยการโรงเรียน
อุปกรณ์การศึกษา
นางวิไลวรรณ ใจนวน
-สื่อประจาห๎องเรียน
และคณะทางาน
- สื่อการเรียนรู๎ กลุํมสาระ
7. กิจกรรมที่ 7 การประเมินโครงการ
มี.ค 62
นายวัชนะ กวั้งซ๎วน
นิเทศและติดตามผลการดาเนินงาน
และคณะทางาน
กิจกรรมในโครงการและรายงานผล
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รวม
20,000
5. ที่มาของงบประมาณ งบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน

20,000 บาท

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
1.ร๎อยละตามตัวบํงชี้ มาตรฐานที่ 5,7,10,14
2.รายงานกิจกรรม/โครงการ

วิธีการประเมิน
การประเมิน

เครื่องมือที่ใช๎
แบบประเมิน

การสารวจ

แบบรายงาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ

ผู๎เสนอโครงการ
(ลงชื่อ)
( นายวัชนะ กวั้งซ๎วน)
ตาแหนํง ครูชานาญการพิเศษ

ผู๎อนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)
( นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
สนองมาตรฐานการศึกษา
ลักษณะโครงการ
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น
ระยะเวลาดาเนินงาน

: โครงการอํานออกเขียนได๎ และคิดเลขคลํอง
: สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
: เรํงรัดพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช๎สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ฯ
: มาตรฐานที่ 7
: โครงการตํอเนื่อง
: กลุํมงานวิชาการ
: นางวิไลลักษณ์ เชื้อคล้า
: 5,000 บาท
16 พฤษภาคม 2562 – 30 เมษายน 2563

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1หลักการและเหตุผล
นโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่กลําววํา ปีการศึกษา 2558 เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 เมื่ อ จบ ป.1 ต๎ อ งอํ า นออก เขี ย นได๎ และมี ม าตรการการประเมิ น ผลให๎ เ ป็ น รู ป ธรรม ซึ่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ในฐานะเป็น หนํ ว ยงานหลั กในการจั ดการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน และ
สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในฐานะหนํวยงานปฏิบัติการดาเนินงานจากนโยบายสูํ
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงกาหนดนโยบายให๎นักเรียนทุกระดับชั้นอํานออกเขียนได๎ อํานคลํอง เขียนคลํอง
การอํานจัดเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการเรียนรู๎และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทยการอํานทาให๎เกิดการ
พัฒนาด๎านสติปัญญาความรู๎ความสามารถพฤติกรรมและคํานิยมตํางๆรวมทั้งชํวยในการเปลี่ยนแปลงการดาเนิน
ชีวิตโดยพัฒนาไปสูํสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตการอํานจึงมีความสาคัญตํอชีวิตมนุษย์อยํางยิ่ง 2 ประการ คือ ประการ
แรก สาคัญตํอชีวิตประจาวัน กลําวคือ การอํานเป็นการแสวงหาความรู๎เพื่อนามาใช๎ในการดารงชีวิตประจาวัน
ประการที่สองมีความสาคัญตํอการเรียนเพราะการอํานเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการ
สอนและมีความสาคัญยิ่งตํอความสาเร็จอันสํงผลตํอการเรียนรู๎ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎โดยเฉพาะในระดับ
ประถมศึกษาหากเริ่มต๎นดีรากฐานการอํานของเด็กก็จะดีด๎วยทั้งนี้เพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาลให๎ “ปี
2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอํานไมํออกเขียนไมํได๎”
โรงเรี ย นบ๎ า นระกา ยั งคงมีนั กเรี ยนที่อํ า นไมํอ อก เขี ย นไมํไ ด๎ และคิ ด เลขไมํ คลํ อง เล็ งเห็ นและให๎
ความสาคัญอยํางเรํงดํวน ดังนั้นเพื่อให๎สอดคล๎องกับประกาศนโยบายของรัฐบาล และเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู๎ของนักเรียน จึงได๎จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ครูผู๎สอนได๎ตระหนักเห็นความสาคัญและรับผิดชอบในการเรํงรัดให๎นักเรียนอํานออกเขียน
ได๎และสื่อสารได๎อยํางยั่งยืน
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2.2 เพื่อให๎เด็กนักเรียนทุกคนสามารถอํานออกเขียนได๎ตามนโยบายของรัฐบาล โดยผําน
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนสามารถอํานออกเขียนได๎
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนทุกชั้นสามารถอํานออก เขียนได๎ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3.2.2 นักเรียนที่มีความบกพรํองด๎านการอํานได๎รับการพัฒนาทางด๎านการอํานให๎ดียิ่งขึ้น
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1.กิจกรรมการเรียนการสอน
- อําน-เขียน คาพื้นฐานแตํละชั้น
-การสอนภาษาไทยแบบแจกลูกคา
และสะกดคา
-การอํานออกเสียง และประสมคา
- เขียนตามคาบอกทุกวัน

1.ร๎อยละของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสามารถทาให๎การอําน การ
เขียน และคิดเลขคลํอง ของนักเรียน
มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ร๎อยละ ๑๐๐

5. กิจกรรมระยะเวลา
ชื่อกิจกรรม
1.กิจกรรมการเรียน
การสอน
- อําน-เขียน คา
พื้นฐานแตํละชั้น
-การสอนภาษาไทย
แบบแจกลูกคาและ
สะกดคา
-การอํานออกเสียง

ปีการศึกษา 2562
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย.
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และประสมคา
- เขียนตามคาบอกทุก
วัน
- กิจกรรมคิดเลขเร็ว

6. รายละเอียดกิจกรรมการดาเนินการและงบประมาณที่ใช้
6.1 เงินงบประมาณ
5,000 บาท
6.2 เงินนอกงบประมาณ
บาท
รวม
5,000 บาท
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม

รายละเอียด

1.กิจกรรมการเรียนการ
สอน

ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม

1. ประชุมวางแผน

นางวิไลลักษณ์
เชื้อคล้า

2. ดาเนินการจัด
- อําน-เขียน คาพื้นฐาน
กิจกรรมการเรียน
แตํละชั้น
การสอน ตลอดปี
-การสอนภาษาไทยแบบ
การศึกษา
แจกลูกคาและสะกดคา
3. ประเมินผล
-การอํานออกเสียง และ
ประสมคา

5,000

5,000

- เขียนตามคาบอกทุกวัน
- กิจกรรมคิดเลขเร็ว
รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

-

-

5,000

5,000
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7.วิธีการประเมินผล
ตัวชี้วัดโครงการ
1.กิจกรรมการเรียนการสอน
- อําน-เขียน คาพื้นฐานแตํละชั้น
-การสอนภาษาไทยแบบแจกลูกคาและ
สะกดคา
-การอํานออกเสียง และประสมคา
- เขียนตามคาบอกทุกวัน
- กิจกรรมคิดเลขเร็ว

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ประเมิน

แบบประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1
8.2
8.3

โรงเรียนบ๎านพัฒนาปลอดนักเรียนอํานไมํออกเขียนไมํได๎ ตามนโยบายของรัฐบาล
นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และสร๎างนิสัยในการรักการอําน

ลงชื่อ..................................................ผู๎เสนอโครงการ/กิจกรรม
(นายสุรกานต์ เชื้อคล้า)

ลงชื่อ...............................................ผู๎อนุมัติโครงการ/กิจกรรม
(นายอดิเรก บุญคง )
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์
หนํวยงานที่รับผิดชอบ
ผู๎รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

: โครงการการวิจัยในชั้นเรียน
: วิชาการมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 การประกันคุณภาพ การจัดการศึกษาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของผู๎เรียนให๎สูงขึ้น
: แผนงานวิชาการ
: นายสุรกานต์ เชื้อคล้า
: โครงการตํอเนื่อง
: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. หลักการและเหตุผล
ต า ม ที่ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า พ . ศ . 2 5 4 2 มี ส า ร ะ ส า คั ญ ที่ เ น๎ น ก า ร ป ฏิ รู ป
การศึกษา โดยเฉพาะการปฏิรู ป การเรียนการสอน ซึ่ง เกี่ยวข๎ องกับครูผู๎ ส อนโดยตรง ดังนั้น ครูในยุ ค
ปัจจุบัน จึงต๎องปรับเปลี่ยนบทบาทให๎เป็นผู๎รอบรู๎และสามารถทาวิจัยได๎ การวิจัยในชั้นเรียนเป็นนวัตกรรม
รูปแบบหนึ่ง นามาใช๎เพื่อแก๎ปัญหาในชั้นเรียน ประโยชน์ทาวิจัยไมํเพียงแตํจะชํวยพัฒนาการเรียนการสอน
ให๎มีประสิทธิภาพแตํยังชํวยพัฒนาวิชาชีพครูให๎มีความเข๎มแข็งยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแก๎ไขปัญหาในชั้นเรียน
2.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํผู๎เรียน
3. เป้าหมายของโครงการ
3.1 ด๎านปริมาณ ได๎แกํ
3.1.1 จานวนครู 20 คน
3.1.2 นักเรียนชั้นอนุบาล - ม.3 จานวน 180 คน
3.2 ด๎านคุณภาพ
3.2.1 ครูสามารถแก๎ปัญหาในชั้นเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ครูสามารถนาแนวทางที่ได๎จากการวิจัยมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อรํวมกันพัฒนาศาสตร์ของวิชาชีพให๎มีความก๎าวหน๎ายิ่งขึ้น
3.2.3 ผู๎เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู๎ตามจุดมุํงหมายที่ครูต๎องการ
4. ลักษณะของโครงการ
4.1 เป็นโครงการตํอเนื่องตลอดปีการศึกษา 2561-2564
4.2 เป็นโครงการสํงเสริมให๎ครูผู๎สอนสามารถทางานวิจัยในชั้นเรียนได๎
4.3 เป็นโครงการที่แสวงหาความรํวมมือจากบุคลากรหลาย ได๎แกํ ครู ผู๎เรียน และผู๎เกี่ยวข๎องา
5. แนวทางการดาเนินงาน
5.1 เชิญวิทยากรมาอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
5.2 จัดประชุมครูผู๎สอนวางแผนงานการทาวิจัยในชั้นเรียน
5.3 ครูผู๎สอนรํวมกันศึกษาปัญหา วิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนที่ตนรับผิดชอบ
5.4 ครูผู๎สอนทาการวิจัยและสรุปผลที่ได๎
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5.5 ครูผู๎สอนรํวมกันอภิปรายผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6. ค่าใช้จ่ายของโครงการ
6.1 จากเงินประมาณ 5,000 บาท
6.2 จากงบประมาณหมวดคําวัสดุการสอน
7. ปัญหาและอุปสรรค
7.1 ขาดความมั่นใจในการทาวิจัย
7.2 ขาดวิทยากรหรือผู๎เชี่ยวชาญในการทาวิจัยที่จะให๎คาแนะนาในขณะที่ลงมือปฏิบัติการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ชํวยปรับเปลี่ยนบทบาทของครู ทาให๎ครูเป็นผู๎นาในการเปลี่ยนแปลง
8.2 ครูผู๎สอนสามารถทางานวิจัยได๎
8.3 ครูผู๎สอนสามารถนาผลการวิจัยมาใช๎เพื่อแก๎ปัญหาการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ
9. การติดตามและการประเมินผล
9.1 จากผลการเรียนของนักเรียน
9.2 ตรวจเอกสารการวิจัยในชั้นเรียน

(ลงชื่อ)..........................................ผู๎รับผิดชอบโครงการ
(นายสุรกานต์ เชื้อคล้า)
ครู โรงเรียนระกา
(ลงชื่อ)........................................ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรงเรียนระกา
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งานบริหารบุคคล
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โครงการ

พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(ให๎มีสมรรถนะตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีจานวนพอเพียง)
แผนงาน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองกลยุทธ์ที่ 3
สํงเสริมพัฒนาครู บุคลากร ผู๎บริหาร ให๎มีศักยภาพในการจัดการศึกษา
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการ(สพฐ.)
สนองมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 8 ตัวบํงชี้ 1,2,3,4,5,6 มาตรฐานที่ 9, 14 ,15
ผู้รับผิดชอบ
นางวิไลวรรณ ใจนวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานบุคคล
ลักษณะโครงการ
ตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีการศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานพัฒนาการเรียนการสอน ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช
2542 หมวดที่ 4 วําด๎วย แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 – มาตรา 30 ที่ระบุวํา “ การจัดการศึกษาจะต๎อง
สํ ง เสริ มความสามารถในการเรี ย นรู๎ ต ามศั ก ยภาพให๎ ผู๎ เ รีย นพั ฒ นาตนเอง โดยถื อวํ า ผู๎ เ รีย นส าคั ญที่ สุ ด ซึ่ ง
สถานศึกษาจะต๎องจัดกระบวนการเรียนรู๎ในเนื้อหาสาระที่สอดคล๎องกับความต๎องการ ความถนัดและความสนใจ
ของผู๎เรียน” ประกอบกับ ที่โรงเรียนจะต๎องได๎รับการประเมินจากหนํวยงานภายนอก(องค์กรมหาชน) คือ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ในการดาเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อตอบสนองตํอแนวทางการจัดการศึกษา ดังกลําวนั้น
บุ คคลที่เกี่ ย วข๎องกั บ การจั ด การศึกษาทุกระดั บ จะต๎ อ งได๎รับการพัฒ นาทั้งในด๎า นความรู๎ ความเข๎ าใจ และ
ความสามารถในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู๎ ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ซึ่งหมายถึง ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ จะต๎องดาเนินการในทุก
วิถีทางที่จะทาให๎การจัดการศึกษาประสบความสาเร็จตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช
2542 ดังกลําว
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมียุทธศาสตร์จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นให๎นักเรียน
เป็นคนดี มีครูที่เกํง มุํงเน๎นการพัฒนาครูให๎มีสมรรถนะตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีจานวนเพียงพอได๎
มาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพครู และพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีวุฒิ ความรู๎ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเอง
เข๎า
กับชุมชนได๎ดีและมีครูเพียงพอ
2.1 ผลผลิต(Outputs)
2.1.1 พัฒนาครูให๎มีสมรรถนะตรงวิชาชีพกับงานที่รับผิดชอบ ร๎อยละ 90
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2.2 ผลลัพธ์(Outcomes)
2.2.1 ครูมีความรู๎ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีเพียงพอ
2.2.2 นักเรียนได๎รับการจัดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ร๎อยละ 90
3.2 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู๎ปกครองและชุมชน ร๎อยละ 90
3.3 ครูมีความมุํงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู๎เรียนร๎อยละ 90
3.4 ครูแสวงหาความรู๎และเทคนิคใหมํ ๆ ในการสอน ร๎อยละ 80
3.5 ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทํา ร๎อยละ 100
3.6 ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก โท และความถนัด ร๎อยละ 90
3.7 ครูมีจานวนเพียงพอในทุกกลุํมสาระและงานสนับสนุน
4. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 กิจกรรมที่ 1 สร๎างความเข๎าใจ
พ.ค. 2562
นายอดิเรก บุญคง
- จัดทาโครงการ
ผู๎อานวยการ
- แตํงตั้งคณะทางาน
2 กิจกรรมที่ 2 สร๎าง ID.PLAN
พ.ค. 2562
นางวิไลวรรณ ใจนวน
- วิเคราะห์ความต๎องการพัฒนา
คณะทางาน
- วางแผนพัฒนาตนเอง
3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาองค์ความรู๎ครู
20,000 มิ.ย.61– มี.ค.62
- อบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
- จัดหาบุคลากรสอนเสริมวิชาที่ขาดแคลน
- ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
4 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาคุณธรรม
- คํายคุณธรรมพร๎อมนักเรียน
มิ.ย.61– มี.ค.62
- ปฏิบัติธรรม
5 กิจกรรมที่ 5 นิเทศภายใน
- นิเทศคูํพัฒนา
มิ.ย.61– มี.ค.62
-นิเทศชํวงชั้น
-นิเทศเชิงบริหาร
6 กิจกรรมที่ 6 ประเมินพัฒนางาน
พ.ค.61– มี.ค.62
-ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
-ประเมินเลื่อนวิทยฐานะ
-ประเมินใบประกอบวิชาชีพ
7 กิจกรรมที่ 7 ห๎องเรียนคุณภาพ
5,000
พ.ค.61– มี.ค.62

72

- วิเคราะห์นักเรียน
- วิจัยในชั้นเรียน
- พัฒนาหลักสูตร-การสอน
- พัฒนาสื่อการสอน
- ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
8 กิจกรรมที่ 8 ใฝ่รู๎ใฝ่เรียน
- รักการอํานประจาเดือน
- การเรียนตํอระดับปริญญาโท
- พัฒนาองค์ความรู๎เทคโนโลยี
- เผยแพรํผลงาน
9 กิจกรรมที่ 9 ยกยํองเชิดชูเกียรติ
สํงผลงานประกวดแขํงขันผลงานครู
- ขอเกียรติประวัติหนํวยงาน
- ครูดีในดวงใจ
- ครูเกียรติยศ
- งานเกษียณอายุราชการครู บุคลากร
10 กิจกรรมที่ 10 ประเมินผล/รายงานผล
รวม

2,000

23,000

พ.ค.61– มี.ค.62

พ.ค.61– มี.ค.62

มี.ค.62
50,000

5. ที่มาของงบประมาณ งบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 50,000 บาท ถัวเฉลี่ยได๎ทุกกิจกรรม
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
1.ร๎อยละตัวบํงชี้ มาตรฐานที่ 8 ตัวบํงชี้
1,2,3,4,5,6
2.รายงานกิจกรรม/โครงการ

วิธีการประเมิน
การประเมิน
การสารวจ

เครื่องที่ใช้
แบบประเมิน
แบบสารวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ครูมีวุฒิ มีความรู๎ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ ได๎รับการพัฒนาและมีครูเพียงพอ
ลงชื่อ

ผู๎เสนอโครงการ

(นางวิไลวรรณ ใจนวน)
ตาแหนํงครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรนงเรียนบ๎านระกา
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 5
ตํอเนื่อง
สนองยุทธศาสตร์ที่ 4
สนองมาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

จัดจ๎างเหมางานบริการเพื่อแก๎ปัญหาการบริหารจัดการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอยํางเป็นระบบและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 9 ของ สพฐ. (สอดคล๎องกับตัวบํงชี้ที่ 7 ของ สมศ.)
นายทรงศิลป ดวงธนู
โรงเรียนบ๎านระกา
ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
ในสภาพปั จจุ บั นการทางานให๎ มีประสิทธิภ าพจาเป็นอยํางยิ่งต๎องมีสํ วนรํว มในการแก๎ปัญหา
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในการปรับเปลี่ยนตาแหนํงจากนักการภารโรงเป็นพนักงานบริการ เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
ได๎ผลคุ๎มคําและสร๎างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จาเป็นต๎องมีคนสนับสนุนที่พนักงานบริการปัจจุบันยังไมํ
สามารถทางานได๎เต็มตามศักยภาพ โรงเรียนต๎องเป็นผู๎นาการเปลี่ยนแปลงโดยนาชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาในทุกๆ ด๎าน สภาพแวดล๎อมที่ดีสามารถเป็นแบบอยํางแกํ
บุคคลทั่วไปและผู๎พบเห็น จึงจาเป็นต๎องอาศัยคนในชุมชนที่มีความถนัดมาเสริมเพื่อให๎พนักงานบริการที่มีอยูํ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการท างานให๎ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ชุ ม ชน คณะครู พึ ง พอใจ สํ ง ผลให๎ ห นํ ว ยงานมี
สภาพแวดล๎อมที่เดํน สะอาจงามตาผู๎ผํานไปมาได๎ชื่นชม จึงได๎จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อสอนคนโดยการทาให๎ดูให๎
สามารถนาไปปฏิบัติพัฒนางานของตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให๎โรงเรียนมีเวรยาม พนักงานขับรถ สะอาด มีมาตรการรักษาปลอดภัย
2.2 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของโรงเรียนให๎ดียิ่งขึ้น
2.3 เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพให๎นักเรียนสามารถเรียนสร๎างงานอาชีพได๎ในอนาคต
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านผลผลิต(Outputs)
3.1.1 โรงเรียนมีความสะอาด สภาพแวดล๎อมสวยงาม โดดเดํน
3.1.2 พนักงานบริการสามารถรับผิดชอบงานในหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ
3.2 ด้านผลลัพธ์(Outcomes)
3.2.1 คณะครู ชุมชน พึงพอใจ
3.2.2 หน๎าที่ความรับผิดชอบสามารถดาเนินไปอยํางมีประสิทธิตามกรอบมาตรฐาน
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4. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลา
1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ต.ค.-พ.ย..61
- จัดทาโครงการ
- แตํงตั้งคณะทางาน
2 กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการ
พ.ย. 61 – มี.ค.61
- ดาเนินการจ๎างรายวันตามมาตรฐาน
คําแรงเหมาจําย
-พนักงานทาความสะอาด
36,000
-แมํครัว
24,000
พ.ย.61– มี.ค.61
- ตรวจรับงานจ๎าง
- ประเมินผลรํวมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดาเนินงานและ
รายงานผล
มี.ค.61
รวม

ผู้รับผิดชอบ
นายทรงศิลป ดวงธนู

นางสาเภา และ
คณะทางาน

70,000

5. ที่มาของงบประมาณ งบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 70,000 (ถัวเฉลี่ยได๎ทุกกิจกรรม)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. ร๎อยละของตัวบํงชี้มาตรฐานที่ 9
2. รายงานกิจกรรม

วิธีการประเมิน
1.การประเมิน
2.การสารวจและสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนสะอาด ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
7.2 ห๎องครัวสะอาด อาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยตอผู๎บริโภค
7.3 นักเรียนได๎รับบริการที่ดี สะดวก ปลอดภัย
7.4 ชุมชนชื่นชม พอใจในการรักษาความสะอาด
7.5 ห๎องเรียน อาคาร ห๎องครัว สะอาด ได๎ระดับมาตรฐาน 5 ส.
7.6 โรงเรียนมีมาตรฐานสภาพแวดล๎อมดีเยี่ยม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
-แบบสารวจ
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ผู๎เสนอโครงการ

ผู๎อนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ)……………………………..
(นายทรงศิลป ดวงธนู)
ตาแหนํง ครูชานาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)……………………………..
(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา
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งานบริหารทั่วไป
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ชื่อโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนงาน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท (สพฐ.)
สนองมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ 1, 2,3 และ 4 (สอดคล๎องกับตัวบํงชี้ที่ 9,10,11 ของ สมศ.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรกานต์ เชื้อคล้า และคณะ
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
1. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดให๎โรงเรียนสร๎าง
กระบวนการเรียนรู๎ โดยมีการสร๎างความตระหนักถึงบทบาทหน๎าที่ ความรับผิดชอบปฏิบัติงานเพื่อให๎บรรลุตาม
จุดประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา ทาให๎เด็กนักเรียนมีคุณธรรมนาความรู๎ และมีจริยธรรมอันดีเป็นพื้นฐานใน
การดารงชีวิตอยูํรํวมกับสังคมได๎อยํางมีความสุข โรงเรียนจึงจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให๎นักเรียนทุกคนมีคุณสมบัติด๎านคุณธรรม จริยธรรมที่ดีและคํานิยมพื้นฐานที่พึงประสงค์
2.1 ผลผลิต (Out Puts )
นักเรียนร๎อยละ 90 ได๎เข๎ารํวม ศาสน์พิธี และพุทธศาสนาสัมพันธ์ มีประสบการณ์ ด๎านคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี และคํานิยมที่พึงประสงค์
2.2 ผลลัพธ์ (Out Comes)
นักเรียนมีทักษะในการดารงชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณงาน
นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนทุกคน เข๎ารํวม ศาสน์พิธี และพุทธศาสนาสัมพันธ์ มีประสบการณ์ ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
และคํานิยมที่พึงประสงค์
4. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการใช้งบประมาณ
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรักษาวินัย
- กิจกรรมหน๎าเสาธง
- นั่งสมาธิกํอนเรียนทุกวันๆ ละ 5 นาที
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคํายคุณธรรมนักเรียน -ครู
( ระดับชํวงชั้นที่1 ไป-กลับ,ชํวงชั้นที่ 2
เข๎าคําย 2 คืน 3 วัน ,ชํวงชัน้ ที่ 3 2 คืน 3 วัน )
- คําอาหาร
- คําที่พัก ( คําน้า คําไฟ )
- คําพระวิทยากร
- คําใช๎จํายอื่นๆ (เอกสาร)
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ประจาสัปดาห์
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม (ครูที่ได๎รับแตํงตั้ง)
บรรยายธรรมะ
กิจกรรมที่ 4 ห๎องชีวิต
- กิจกรรมบันทึกความดี
- นั่งสมาธิ
- รางวัลเด็กดี
- แตํงกายชุดขาว
- กิจกรรมครูพระอาสาสอน
- สํงเสริมเอกลักษณ์ไทยในโรงเรียน
- บาเพ็ญประโยชน์

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

-

ต.ค.61 – มี.ค.62

30,000

ผู้รับผิดชอบ

นายสุรกานต์ เชื้อคล้า
และคณะ

นายสุเมธ อุ๎มเชื้อ
10,000

5,000
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กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 5 สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
- ประเพณีแซนโดนตา
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีทาบุญตักบาตร
- ประเพณีสงกรานต์
-ประเพณีวันสาคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
- เข๎าพรรษา
- วันแมํ
- วันปิยมหาราช
–วันพํอ

5,000

รวม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

50,000

5. งบประมาณ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 50,000 บาท ถัวเฉลี่ยจํายได๎ทุกกิจกรรม
6.การประเมิน
ตัวบํงชี้ความสาเร็จ
1. ตัวบํงชี้มาตรฐานที่ 2 ทุกตัว
2.รายงานกิจกรรม/ผลการแขํงขัน

วิธีที่ใช๎วัด
การสังเกต/การประเมิน
สารวจ/ผลแขํงขัน

เครื่องมือที่ใช๎วัด
แบบสังเกต/แบบประเมิน
แบบรายงาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน มีทักษะในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ อยูํรํวมกับสังคมได๎
อยํางมีความสุข
ลงชื่อ

ผู๎เสนอโครงการ

(นายสุรกานต์ เชื้อคล้า)
ตาแหนํง ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรนงเรียนบ๎านระกา
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 2
สนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1
สนองมาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สํงเสริมระเบียบวินัย และประชาธิปไตยในโรงเรียน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมในท๎องถิ่น
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท (สพฐ.)
มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ 1, 2,3 และ 4
นายวีรมนต์ มนต์ฤทธานุภาพ และคณะ
ตํอเนื่อง
3 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องด๎วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให๎สถานศึกษาทุกแหํงจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบปฏิรูป ทุกระดับ ชั้น ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร๎างเยาวชนที่ดีของประเทศที่ปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยมุํงเน๎นให๎นักเรียนทางานเป็นกลุํม เป็นผู๎นา และเป็นผู๎ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู๎อื่นด๎วยเหตุและผล ดังนั้นในโรงเรียนบ๎านหนองคูจึงได๎จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต
2.1.1 เพื่อให๎นักเรียนทุกคนรู๎จักการใช๎สิทธิและหน๎าที่อยํางถูกต๎อง
2.1.2 เพื่อให๎นักเรียนทุกคนได๎ฝึกความเป็นประชาธิปไตยเบื้องต๎น จากประสบการณ์จริง
2.1.3 เพื่อให๎นักเรียนทุกคนรู๎จักการใช๎สิทธิและดาเนินการเลือกตั้งได๎ถูกต๎อง
2.2 ผลลัพธ์
2.2.1 นักเรียนทุกคนรู๎จักการใช๎สิทธิและหน๎าที่ได๎ถูกต๎อง
2.2.2 นักเรียนทุกคนได๎ฝึกความเป็นประชาธิปไตยเบื้องต๎น จากประสบการณ์จริง
2.2.3 นักเรียนทุกคนรู๎จักการใช๎สิทธิและดาเนินการเลือกตั้งได๎ถูกต๎อง
2.2.4 มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คํานิยม จิตสานึก และความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต ตํอต๎านการซื้อสิทธิขาย
เสียงและสามารถก๎าวทันโลก
3. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
3.1.1 นักเรียนได๎ใช๎สิทธิในการเลือกตั้งทุกคน
3.1.2 นักเรียนทุกคนสามารถเป็นผู๎นาและผู๎ตามที่ดีได๎
3.1.3 นักเรียนทางานเป็นกลุํมทุกระดับชั้น
3.2 ด๎านคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ได๎ฝึกปฏิบัติตนเป็นประชาธิปไตยด๎วยการปฏิบัติจริง
4. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการใช้งบประมาณ
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กิจกรรม
. กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
- ห๎องเรียนสีขาว
- เพื่อนชํวยเพื่อน
- เสียงตามสาย ติดตั้งเครื่องขยายเสียง 3 จุด
- รณรงค์ต๎านยาเสพติด
- ให๎ความรู๎ในการป้องกันยาเสพติดและให๎โทษ
ทางกฎหมาย
- กิจกรรมอบรมแกนนานักเรียน
- กิจกรรมธนาคารความดี
- กิจรรมลานกีฬา
- เข๎าคํายลูกเสือ-เนตรนารีต๎านยาเสพติด
- การปรับปรุงบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน
- กิจกรรมการป้องกันสื่อลามกอนาจารในสถานศึกษา
- ป้องกันและแก๎ไขปัญหาการพนันในสถานศึกษา
- แก๎ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2 สํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
แบํงเขตรับผิดชอบทาความสะอาด
แบํงกลุํมรับผิดชอบตามระดับสายชั้นเรียน
สภานักเรียน
แนะแนว, โฮมรูม
- กิจกรรม 1 ตารวจ 1 โรงเรียน
- สํงเสริมการเรียนรู๎การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย
3..ประเมินผล/รายงานผล
รวม

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

5,000

ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบ
นายวีรมนต์ มนต์ฤทธานุภาพ
และคณะ

20,000

มี.ค. 2562
25,000

5. งบประมาณ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษา/มัธยมศึกษา2 5,000 บาท ถัวเฉลี่ยจํายได๎ทุกกิจกรรม
6. การประเมิน
ตัวบํงชี้ความสาเร็จ
1. ตัวบํงชี้มาตรฐานที่ 2 ทุกตัว
2.รายงานกิจกรรม/ผลการแขํงขัน

วิธีที่ใช๎วัด
เครื่องมือที่ใช๎วัด
การสังเกต/การประเมิน แบบสังเกต/แบบประเมิน
สารวจ/ผลแขํงขัน
แบบรายงาน
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได๎ใช๎สิทธิและหน๎าที่ในการเลือกตั้งทุกคน
7.2 นักเรียนทุกคนสามารถเป็นผู๎นาและผู๎ตามที่ดีได๎
7.3 นักเรียนได๎ทางานเป็นกลุํมทุกระดับชั้น
7.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได๎ฝึกปฏิบัติตนเป็นประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง

ลงชื่อ
ผู๎เสนอโครงการ
(นายวีรมนต์ มนต์ฤทธานุภาพ)
ตาแหนํง ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรนงเรียนบ๎านระกา
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 1

โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพของนักเรียน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู๎เรียนทุกระดับตามหลักสูตร และสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎และการบริการอยํางมีคุณภาพ
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท (สพฐ.)
สนองตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1,2, มาตรฐานที่ 14 ตัวบํงชี้ที่ 1
ผู้รับผิดชอบ
นายทรงศิลป ดวงธนู และคณะ
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
..............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ปัญหาสุขภาพอนามัยนอกจากจะมีผลโดยตรงตํอสุขภาพที่ดีแล๎วยังมีผลกระทบ
ตํอการเรียนและพัฒนาการของนักเรียนทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ และสติปัญญา การป้องกันและควบคุมดูแล
สุขภาพเป็นแนวทางหนึ่งที่จะชํวยแก๎ปัญหาสุขภาพ และการเรียนการสอนเป็นการประชาสัมพันธ์ระหวํางบ๎าน
โรงเรียน องค์กรตํางๆ ที่เอื้อตํอการสร๎างเสริมสุขภาพ
2. วัตถุประสงค์
ผลผลิต (Out puts)
- นักเรียน ร๎อยละ 80 มีสุขภาพปากและฟันแข็งแรง
- ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข๎องได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาสํงเสริมสุขภาพให๎แกํ นักเรียน
ผลลัพธ์ (Out comes)
- นักเรียน มีสุขภาพอนามัยดี มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ มีความรู๎เกี่ยวกับด๎านสุขภาพ
อนามัย รักตนเอง รักสิ่งแวดล๎อม ชํวยเหลือสังคมและประสานสัมพันธ์กับผู๎ปกครองให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและ
ให๎ความรํวมมือกับโรงเรียนในการสํงเสริมสุขภาพนักเรียนและสิ่งแวดล๎อม
3. เป้าหมาย
3.1 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพปากและฟัน
3.2 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนมีน้าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์
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4. รายละเอียดกิจกรรมการดาเนินงานและการใช้งบประมาณ
ที่
1

2.

3.

4
5

กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินกิจกรรมตํางๆ ดังนี้
กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ
ต.ค 61– นางวิไลลักษณ์ เชื้อคล้า
มี.ค.62 และคณะทางาน
- คํายา
- คํายาสีฟัน
อบต.
- สุขาภิบาลและสิ่งแวดล๎อม
กิจกรรม อย.น๎อย
- ตรวจห๎องสหกรณ์โรงเรียน
- ทดสอบสารอาหาร
- จัดป้ายนิเทศ
500
- จัดอบรมผู๎นา อย.น๎อย
- จัดทาแผํนพับความรู๎สูํชุมชน
กิจกรรมกีฬาสีภายใน
นายทรงศิลป ดวงธนู
- คําบารุงกลุํมสี กลุํมสีละ 1,000 บาท 10,000
- คําอาหาร
- คําเครื่องเสียง
- คําสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันระดับ
5,000
กลุํมและระดับอาเภอ
กิจกรรมการสํงเสริมการออกาลังกาย
ประเมินผล/รายงานผล
รวม

15,500

5. ที่มาของงบประมาณ
- งบอุดหนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษา จานวน 15,500 บาท (งบวิชาการ 61 %)
- กิจกรรมที่ 1 ,2,3,4 ถัวเฉลี่ยได๎ทุกกิจกรรม
- งบคํายาสีฟัน และสร๎างภูมิคุ๎มกัน งบ อบต.ตาบลโคกเพชร ดาเนินงานจัดซื้อให๎
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร๎อยละตามตัวบํงชี้มาตรฐานที่ 1,14
2. รายงานกิจกรรม

วิธีการประเมิน
การประเมิน
การสอบถาม /
ตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช๎
แบบประเมิน
แบบสอบถาม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน มี สุขภาพรํางกายสมบูรณ์แข็งแรง ตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทย
ลงชื่อ
(นายทรงศิลป ดวงธนู)
ตาแหนํง ครูชานาญการพิเศษ

ผู๎เสนอโครงการ

ลงชื่อ

ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรนงเรียนบ๎านระกา
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 1
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1
สนองมาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

เดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู๎เรียนทุกระดับตามหลักสูตร และสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎และการบริการอยํางมีคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท (สพฐ.)
มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี่ที่ 1,2,3,4 มาตรฐานที่ 10 ตัวบํงชี้ที่ 1,2,3,4,5
นายทรงศิลป ดวงธนู
โครงการตํอเนื่อง
ตลอดปี

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 ได๎กาหนดนโยบายในการสํงเสริมการดาเนินงาน
และการจัดตั้งแหลํงเรียนรู๎ทุกรูปแบบ เพื่อให๎ผู๎เรียนคิดเป็น ทาเป็น มุํงพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยคานึงถึง
ความแตกตํางระหวํางบุคคล เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ เน๎นกระบวนการคิด การแก๎ปัญหาจากประสบการณ์ตรง
และการฝึกปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู๎อยํางมีความสุข เพราะผู๎เรียนได๎มีโอกาสเรียนรู๎ ได๎สัมผัสกับสิ่งแวดล๎อม มี
นิสัยใฝ่รู๎ และการค๎นคว๎า สามารถแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม รู๎จักคิดวิเคราะห์ และมีทักษะ
การดารงชีวิตในสังคมยุคใหมํ
การเดินทางไกลอยูํคํายพักแรมลูกเสือ และเนตรนารี เป็นกิจกรรมที่สาคัญของลูกเสือ – เนตรนารี ที่
กาหนดไว๎ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน ให๎มีวินัย มีความอดทน มี
ความรับผิดชอบ รู๎จักบทบาทหน๎าที่ผู๎นาและผู๎ตาม และมีทักษะในการดารงชีวิต
2. วัตถุประสงค์
2.1 ด้านผลผลิต (Outputs)
2.1.1 เพื่อให๎ลูกเสือได๎เรียนรู๎ทักษะและกระบวนการครบตามหลักสูตร
2.1.2 เพื่อให๎ลูกเสือ – เนตรนารีได๎รู๎จักใช๎ชีวิตรํวมกัน รู๎จักชํวยเหลือซึ่งกันและกัน
มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย
2.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
2.2.1 นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี
3. เป้าหมาย
3.1 นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงในการทากิจกรรมรํวมกันเป็นหมูํคณะ และการ
ใช๎ชีวติ รํวมกันกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
3.2 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตํางๆได๎ครบตามที่หลักสูตรลูกเสือ – ยุวกาชาด
กาหนด

87

4. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

1.

กิจกรรมที่ 1 สร๎างความเข๎าใจ
-วางแผนการจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
-ประชุมชี้แจงงาน
กิจกรรมที่ 2 ลูกเสือ-เนตรนารี
-กองลูกเสือโรงเรียน
-วันสถาปนาลูกเสือ
-วันราชสดุดีลูกเสือ
-คํายลูกเสือสารอง
-คํายลูกเสือสามัญ
-คํายลูกเสือสามัญรุํนใหญํ
- คํายธรรมะลูกเสือ (พระวิทยากร)
กิจกรรมที่ 3 การประเมินและรายงานผล
โครงการ
รวม

-

2

3.
.

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
พ.ย. 61

ผู๎รับผิดชอบ
นายทรงศิลป ดวงธนู
และคณะทางาน

มี.ค. 62

5,000 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท
มี.ค. 62

20,000

5. ที่มาของงบประมาณ งบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งาน ประถมศึกษา จานวน 20,000 บาท (งบวิชาการ
61% ) งบพัฒนาผู๎เรียน เรียนฟรี 15 ปี จานวน..............................บาท
6. การประเมินผล
ตัวบํงชี้ความสาเร็จ
1.ร๎อยละตามตัวบํงชี้ มาตรฐานที่ 2,10
2.รายงานกิจกรรม/โครงการ

วิธีประเมิน
- ประเมิน
-สารวจ

เครื่องมือ
- แบบประเมิน
- แบบรายงาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรง เรียนรู๎ด๎วยการปฏิบัติจริง สามารถนาความรู๎ไปใช๎แก๎ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน
เพื่อให๎สามารถดารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข
- นักเรียนมีความตระหนักในภูมิปัญญาไทยในท๎องถิ่นและรํวมกันสํงเสริมและอนุรักษ์ตํอไป
ลงชื่อ

ผู๎เสนอโครงการ

(นายทรงศิลป ดวงธนู)
ตาแหนํง ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรนงเรียนบ๎านระกา
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โครงการ
สานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน
แผนงาน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองกลยุทธ์ที่ 4
ประสานความรํวมมือกับทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา
สนองยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (สพฐ.)
สนองมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิไลลักษณ์ เชื้อคล้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารทั่วไป
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีการศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.หลักการและเหตุผล
เขตบริการศึกษาของโรงเรียน มีนักเรียนมาจากหลายหมูํบ๎าน ทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการ
ซึ่งในหมูํบ๎านดังกลําวยังมีครอบครัวของนักเรียนที่มีภาษา วัฒนธรรมตํางๆ รวมอยูํด๎วย ดังนั้นเพื่อให๎ชุมชนเป็น
ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ มีความเจริญก๎าวหน๎าและแข็งแกรํง ทั้งด๎านสภาพแวดล๎อม และประชากรที่อยูํอาศัยอยูํ
ในชุ ม ชน วั ด บ๎ า น และโรงเรี ย น จึ ง ต๎ อ งตระหนั ก ถึ ง บทบาท หน๎ า ที่ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ก าร
ประสานงาน วางแผนงานและปรึกษาหารือ ติดตํอสื่อสารกันอยํางตํอเนื่อง และสม่าเสมอ มีจุดมุํงหมายอัน
เดี ย วกั น ในการพั ฒ นาการศึ ก ษา และท างานรํ ว มกั น อยํ า งมี ค วามสุ ข โดยยึ ด โรงเรีย นบ๎า นระกาเป็ น จุ ด
ศูนย์กลาง
2.วัตถุประสงค์
เพื่อแสวงหาการบริหารจัดการโดยมีสํวนรํวมโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน
2.1. ผลผลิต ( Out puts )
- ชุมชน และโรงเรียนได๎เข๎ารํวมการจัดกิจกรรมซึ่งกันและกันอยํางตํอเนื่องและสม่าเสมอ
ร๎อยละ 90
2.2. ผลลัพธ์ ( Out comes )
- ชุมชนและท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาให๎เกิดคุณภาพโดยหลักรํวมคิด รํวมวางแผน
รํวมทา รํวมประเมินผล และรํวมภูมิใจ
3. เป้าหมาย
- การให๎บริการความรู๎ของสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันระหวํางสถานศึกษากับชุมชน
ไมํน๎อยกวํา 2 ครั้งตํอเดือน
- การจัดกิจกรรมรํวมกับชุมชน องค์กร ท๎องถิ่น
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4. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
1 กิจกรรมที่ 1 สร๎างความเข๎าใจ
- แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบโครงการ
- ประชุมคณะกรรมการโครงการ
2 กิจกรรมที่ 2 เครือขํายผู๎ปกครองและชุมชน
3,000 บาท
- ประชุมผู๎ปกครองฯ
- ประชุมชมรมศิษย์เกํา
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- ประชุมคณะที่ปรึกษา
- จัดทาสารสัมพันธ์และWeb
3 กิจกรรมที่ 3 การเกณฑ์เด็กเข๎าเรียน
- เกณฑ์ เด็ กกลุํ ม อายุ 4 -5ปี เข๎ าเรีย นใน
ระดับปฐมวัย
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปโครงการและรายงานผล
รวม
3,000

ระยะเวลา
ต.ค.61

ผู๎รับผิดชอบ
นางวิไลลักษณ์ เชื้อคล้า

พ.ย.2561 –
มี.ค.2562

นางวิไลวรรณ ใจนวน
มี.ค.2562

นางวิไลลักษณ์ เชื้อคล้า

5.ที่มาของงบประมาณ
งบอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา จานวน 3,000 บาท(งบวิชาการ 61% )
6.การประเมินผล
ตัวบํงชี้ความสาเร็จ
1.ร๎อยละตัวบํงชี้ มาตรฐานที่ 9
2. รายงานกิจกรรม/โครงการ

วิธีการวัด
-ประเมิน
-สารวจ

เครื่องที่ใช๎วัด
-แบบประเมิน
-แบบรายงาน

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ชุมชนและท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาให๎เกิดคุณภาพ และประสิทธิภาพการบริหาร

ลงชื่อ
ผู๎เสนอโครงการ
(นางวิไลลักษณ์ เชื้อคล้า)
ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรนงเรียนบ๎านระกา
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 2

ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท (สพฐ.)
สนองมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 13,14 ของ สพฐ. (สอดคล๎องกับตัวบํงชี้ที่ 9,10,11 ของ สมศ.)
ผู้รับผิดชอบ
นายจักรพงศ์ บุญทวี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ๎านระกา
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562
1. หลักการและเหตุผล
ค าวํ า “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ที่ ป วงชนชาวไทยได๎ ยิ น ได๎ ศึ ก ษามาช๎ า นานเป็ น ปรั ช ญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงมีพระราชดารัสแนะแนวทางการดาเนินชีวิตแกํพสกนิกรชาวไทยมายาวนาน
ตั้งแตํเกิดยุควิกฤติเศรษฐกิจ ด๎วยพระประสงค์ที่ต๎องการให๎ปวงชนชาวไทยดารงชีวิตพอเพียงและอยูํอยํางมี
ความสุขอยํางยั่งยืน ไมํวําวิกฤตเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นหรือสังคมโลกจะเปลี่ยนแปลงเชํนไรก็ตาม หากเรานาเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ยํอมใช๎ชีวิตอยูํอยํางปกติสุขได๎แนํนอน
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลปัจจุบันคาวํา
“พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่ต๎องมีระบบภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดี
พอสมควร ตํอการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต๎องอาศัยความ
รอบรู๎ ความรอบคอบและความระมัดระวังอยํางยิ่งในการนาวิชาการตํางๆมาใช๎ในการวางแผนและการทาทุก
ขั้นตอน ขณะเดียวกันต๎องเสริมสร๎างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติทุกระดับ ให๎มีจิตสานึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ให๎มีความรอบรู๎ที่เหมาะสม
ตลอดจนดาเนินวิถีชีวิตด๎วยความอดทน มีความเพียร มีสติ
และความรอบคอบเพื่อให๎มีสมดุลและพร๎อมตํ อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและกว๎างขวางทั้งด๎าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก”
กระทรวงศึกษาธิการได๎มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษาในทุก
ระดับ เพื่อให๎ผู๎บริหารองค์กร ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรด๎านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู๎
ความเข๎าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาหลั ก คิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มาบู ร ณาการในการบริ ห ารจั ด การ การเรี ย นการสอน ตลอดจนการประยุ ก ต์ ใ ช๎ ใ น
ชีวิตประจาวัน กํอให๎เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู๎อื่นอยํางยั่งยืนตลอดไป สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายขยายผลสถานศึกษาแบบอยํางการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหาร จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” โดยเริ่มขยายผลใน
ปี 2554 – 2562 ให๎ได๎จ านวน 9,999 แหํ ง โรงเรียนบ๎านระกาสานึกในพระมหากรุณาธิคุณแหํงองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา จึงทรงน๎อมนาพระ
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ราชดารัสเรื่อเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาวิถีชีวิตในการดาเนินการสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคม รวมทั้ง
ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทัศน์ ในการดาเนิ น ชีวิตของคนให๎ อยูํบนพื้นฐาน ของความพอเพียงและเชื่อมโยงเป็น
เครือขํายเพื่อการเรียนรู๎ เพื่อให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนบ๎านระกา จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต(Outputs)
2.1.1 เพื่อนาเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นบริบทในการบริหารจัดการของ
โรงเรียนได๎อยํางเหมาะสมและมีผลสูํการดาเนินวิถีชีวิตที่มีคุณภาพของนักเรียน
2.1.2 เพื่อใช๎โรงเรียนเป็นศูนย์กลางแหลํงเรียนรู๎หรือรูปแบบของครู นักเรียน ผู๎ปกครอง
ชุมชน ในการดาเนินการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
2.2.1 โรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่สาคัญในการศึกษาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษาพอเพียง
2.2.2 นักเรียน ชุมชน ผู๎ปกครอง ได๎เรียนรู๎เพื่อนาสูํชีวิตจริงของชุมชน
3. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
3.1.1 นักเรียน ชุมชน ผู๎ปกครอง ในเขตบริการ 5 หมูํบ๎าน
3.1.2 สพป.ศก.3 และองค์การบริหารสํวนตาบลโคกเพชรมีแหลํงศึกษาดูงานที่สาคัญของชุมชน
3.2 ด๎านคุณภาพ
3.2.1 นักเรียน ชุมชน ครองตนดาเนินชีวิตประจาวันอยํางมีความสุข
3.2.2 โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ที่มาตรฐาน และจัดการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพ
4. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลา
1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ต.ค.-พ.ย..61
- จัดทาโครงการ
- แตํงตั้งคณะทางาน
- เสนอโครงการ
- อนุมัติโครงการ
2 กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการ
พ.ย. 61 – มี.ค.62
15,000
- เลี้ยงไกํไขํ/เนื้อ
5,000
- เลี้ยงกบ
5,000
- เลี้ยงสุกร
5,000
- เลี้ยงปลาดุก
2,000
- ปลูกพืชผักสวนครัว

ผู้รับผิดชอบ
นายจักรพงศ์ บุญทวี

นายจักรพงศ์ บุญทวี
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- เพาะชากล๎าไม๎
- เพาะเห็ดฟาง
กิจกรรมที่ 3 จัดทาปุ๋ยหมักจากน้าหมัก
- จัดหาเศษวัสดุ/ใบไม๎/มูล
สัตว์
- จัดทาปุ๋ยหมักจากน้าหมัก
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานและ
รายงานผล
- เผยแพรํผลงานสูํ
สาธารณชน/หนํวยงานอื่น
รวม

3,000
5,000

3

พ.ย. 61 – มี.ค.62
3,000

นายวีรมนต์ มนต์ฤทธานุ
ภาพ

นายจักรพงศ์ บุญทวี
มี.ค.62
43,000

5. ที่มาของงบประมาณ งบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 43,000 (ถัวเฉลี่ยได๎ทุกกิจกรรม)
เงินนอกงบประมาณ (ขอรับการสนับสนุนจาก อบต.โคกเพชร ) จานวน 10,000 บาท
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. ร๎อยละของตัวบํงชี้มาตรฐานที่ 13,14
2. รายงานกิจกรรม

วิธีการประเมิน
1. การประเมิน
2. การสารวจและสอบถาม
3. สัมภาษณ์
4. ภาพถําย

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
- แบบสารวจ

7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
7.1 ครู/นักเรียน/บุคลากร/ผู๎ปกครอง/ชุมชนเข๎าใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
7.2 ครู/นักเรียน/บุคลากร/ผู๎ปกครอง/ชุมชนได๎นาเอาหลักประกันเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช๎ได๎อยํางถูกต๎องในชีวิตประจาวัน
7.3 ครู/นักเรียน/บุคลากร/ผู๎ปกครอง/ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได๎แสดงความ
จงรักภักดีแดํองค์พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวเนื่องในวโรกาสอันสาคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย
7.4 เกิดความสุขอันยั่งยืนสาหรับผู๎ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวพระราชดาริ
7.5 ชุมชนโรงเรียนเป็นสังคมคุณธรรมนาความรู๎อยํางยั่งยืนอยํางแท๎จริงตลอดไปอยํางมีความสุข
7.6 โรงเรียนผํานการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ของสานักงานเขตพื้นที่

93

ผู๎เสนอโครงการ
(ลงชื่อ)
( นายจักรพงศ์ บุญทวี)
ตาแหนํง ครูผู๎ชวํ ย

ผู๎อนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)
( นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 2

ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท (สพฐ.)
สนองมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 13 ของ สพฐ. (สอดคล๎องกับตัวบํงชี้ที่ 8,9 ของ สมศ.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสกาวเดือน สอนงําย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมงานบริหารทั่วไป โรงเรียนบ๎านระกา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2561 – 31 มีนาคม 2562
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ด๎วยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎กาหนดให๎นักเรียนต๎องเรียนรู๎วิถีการดาเนินชีวิตที่ต๎องพึ่งพา
ตนเองในด๎านการทามาหากิน การหารายได๎และการอยูํรํวมกันโดยสันติสุข ดังนั้นวิธีการของสหกรณ์จะทาให๎
นั ก เรี ย นมี ค วามรู๎ ความเข๎ า ใจ ในหลั ก การและวิ ธี ก ารสหกรณ์ โดยการปฏิ บั ติ จ ริ ง สามารถน าไปใช๎ ใ น
ชีวิตประจาวันได๎ เพื่อให๎การจัด กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนสามารถดาเนินได๎อยํางมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนการสํ งเสริ มและฝึ กฝนให๎นักเรียนรู๎ รับผิ ดชอบตํอตนเองโดยการรู๎จักแสวงหารายได๎
ระหวํางเรียนด๎วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต(Output)
2.1.1 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและได๎ปฏิบัติจริงในกิจกรรมสหกรณ์
2.1.2 เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์และการหารายได๎ระหวํางเรียน
2 .2 ผลลัพธ์(Outcomes)
2.2.1 เพื่อให๎นักเรียนได๎นาหลักการและวิธีการของสหกรณ์ไปใช๎ในชีวิตจริงได๎
3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสหกรณ์ขึ้นในโรงเรียน
3.2 นักเรียนมีความเข๎าใจ และฝึกปฏิบัติจริง ในกิจกรรมสหกรณ์และการหารายได๎ระหวํางเรียน
โรงเรียนเป็นศูนย์เผยแพรํกิจกรรมสหกรณ์ให๎แกํชุมชน
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4. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- สารวจความต๎องการ/ขออนุมัติโครงการ
- ศึกษารายละเอียด รวบรวมข๎อมูล
- แตํงตั้งคณะทางาน
- จัดประชุมให๎ความรู๎ข๎าราชการครู/
นักเรียน
2 กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการ
5,000
- ปรับปรุงห๎องสหกรณ์
5,000
- จัดหา จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์
สินค๎า
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม
- นิเทศ ติดตามการ
ดาเนินงาน
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานและ
รายงานผล
รวม
10,000

ระยะเวลา
ต.ค.-พ.ย..61

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสกาวเดือน
สอนงําย

พ.ย..61 – มี.ค. 62 นางสาวสกาวเดือน
พ.ย..61 – มี.ค. 62 สอนงําย
นางสาวสกาวเดือน
สอนงําย
มี.ค.62

นางสาวสกาวเดือน
สอนงําย

5. ที่มาของงบประมาณ งบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 10,000 (ถัวเฉลี่ยได๎ทุกกิจกรรม)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. ร๎อยละของตัวบํงชี้มาตรฐานที่ 13
2. รายงานกิจกรรม

วิธีการประเมิน
1. การประเมิน
2. การสารวจและสอบถาม
3. สัมภาษณ์
4. ภาพถําย

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
- แบบสารวจ

7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
– นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจในกิจกรรมสหกรณ์ และสามารถนาไปใช๎ในชีวิตจริงได๎
ผู๎เสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

ผู๎อนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางสาวสกาวเดือน สอนงําย
ตาแหนํง ครูชานาญการ

( นายอดิเรก บุญคง )
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์

: โครงการอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนแบบมีส่วนร่วม
: วิชาการมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
: การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 การประกันคุณภาพ การจัดการศึกษาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แผนงานงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวิไลลักษณ์ เชื้อคล้า
ลักษณะโครงการ
: โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให๎ดาเนินการโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อให๎บริการนักเรียนได๎รับประทานอาหารกลางวันอยํางเพียงพอ ได๎รับ
สารอาหารที่ครบถ๎วน มีคุณคําทางโภชนาการ อันจะชํวยให๎นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิ
ต๎านทานโรค และเมื่อนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ยํอมสํงผลให๎มีการพัฒนาการด๎านรํางกายจิตใจ
และสติปัญญาดีขึ้นด๎วย นักเรียนสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมได๎อยํางเต็มศักยภาพ ดังนั้น โรงเรียนบ๎านระกา
ตาบลโคกเพชร อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได๎ตระหนักและเห็นความสาคัญของการจัดทาโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงทาโครงการอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนแบบ
ครบวงจรขึ้นในโรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักเรียนทุกคนได๎รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีคุณภาพอยํางเพียงพอเหมาะสมตํอความ
ต๎องการของรํางกายและสุขภาพอนามัยที่ดี
2. เพื่อเผยแพรํความรู๎ด๎านโภชนาการและด๎านเกษตรกรรมให๎นักเรียน ผู๎ปกครองและชุมชนมีความรู๎
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร
และมีความรู๎ด๎านเกษตรกรรม
3. เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับสถานศึกษา สามารถจัดอาหารกลางวันได๎อยํางยั่งยืน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 นักเรียนทุกคนได๎รับประทานอาหารกลางวันครบ
3.1.2 จานวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการลดลง
3.1.3 สร๎างจานวนโรงเรียนต๎นแบบการจัดอาหารกลางวันเพิ่มขึ้น
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนได๎รับประทานอาหารในปริมาณที่เพียงพอและถูกหลักโภชนาการ
3.2.2 โรงเรียนสามารถผลิตผลทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โดยนักเรียน และชุมชน
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3.2.3 นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในการผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพและสามารถขยายผลไปสูํ
ชุมชนและท๎องถิ่นได๎
4. ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
4.1 ให๎การสนับสนุนทางด๎านวิชาการ
4.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต เชํน โรงเรือน บํอน้า เมล็ดพันธ์ พันธ์พืช พันธ์สัตว์ เพื่อนาไปผลิตในโรงเรียน
4.3 ประสานชุมชน หนํวยงาน หรือองค์กรในท๎องถิ่นให๎มีสํวนรํวม (รํวมคิด รํวมวางแผน รํวมทา รํวมลงทุน
รํวมประเมิน)
4.4 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ ดาเนินการตามโครงการ
4.5 ติดตาม ตรวจสอบ ผลการดาเนินการ
4.6 สรุปรายงานผลการดาเนินงานให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ
5. งบประมาณ
- ขอรับการสนับสนุนจากทางราชการเพื่อดาเนินการตามโครงการ จานวนทั้งสิ้น 388,000 บาท
6. รายระเอียดการใช้งบประมาณ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งอานวยความสะดวก ประกอบด้วย
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ต.ค.-พ.ย.61 นางวิไลลักษณ์ เชื้อคล้า
- สารวจความต๎องการ/ขออนุมัติโครงการ
- ศึกษารายละเอียดรวบรวมข๎อมูล
- แตํงตั้งคณะกรรมการ
- จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู๎ปกครอง เพื่อสร๎างความเข๎าใจถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการ
2 กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการ
388,000
ต.ค.61 – ก.ย.
- จัดกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
62
- จัดหาข๎าวเปลือกโดยชุมชนบริจาค
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม
ต.ค.61 – ก.ย.
- นิเทศ ติดตามการ
62
ดาเนินงาน
ก.ย. 62
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานและ
รายงานผล
รวม
388,000
7 การวัดและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
วิธีการประเมิน
-ร๎อยละของนักเรียนได๎รับประทาน

- ระบบนิเทศ ติดตาม

- ติดตามการขอรับการจัดสรร
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อาหารกลางวัน
-ร๎อยละของนักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยได๎ตามเกณฑ์มาตรฐาน

- แบบสังเกต/สอบถาม
- รายงานผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ

งบประมาณ
- ติดตามการจัดซื้อ-จัดจ๎าง

-ร๎อยละของนักเรียนมีความรู๎เรื่อง
โภชนาการ มีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร และสามารถ
นาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนสามารถดาเนินการตามโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนได๎
8.2 โรงเรียนสามารถเป็นต๎นแบบให๎แกํโรงเรียนอื่นๆได๎

(ลงชื่อ)…………………..............ผู๎รับผิดชอบโครงการ
( นางวิไลลักษณ์ เชื้อคล้า )
ครูชานาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)…………………………..ผู๎อนุมัติโครงการ
( นายอดิเรก บุญคง )
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา

โครงการ

: โครงการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (ติดตั้งกล๎องวงจรปิด)

แผนงาน
สนองกลยุทธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

: วิชาการมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
: ข๎อที่ : 6 สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
: โรงเรียนบ๎านระกา
: นายสุรกานต์ เชื้อคล้า
: โครงการใหมํ
: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. หลักการและเหตุผล
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โรงเรียนบ๎านระกา มีนักเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนจากหลายๆชุมชน
เข๎ามาศึกษา และมีวัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินของทางราชการจานวนมาก การให๎ความสาคัญด๎านการดูแลรักษา
ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินจึงเป็นสิ่งสาคัญในลาดับ ต๎นๆ จึงจาเป็นต๎องมีมาตรการดูแลป้องกันอยําง
ทั่วถึง
ปัจจุบัน เทคโนโลยีด๎านการถํายภาพ การบันทึกภาพมีความเจริญก๎าวหน๎าเป็นอยํางมาก การติดตั้ง
ระบบกล๎องวงจรปิด สามารถใช๎ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ในสถานที่ราชการ และสามารถใช๎เป็นหลักฐาน
ที่เชื่อถือได๎ จึงเล็งเห็นความจาเป็นเรํงดํวน ในการดูแล รักษาความปลอดภัยทํามกลางความเสี่ยง ที่จะ
กํอให๎เกิดความเสียหายแกํนักเรียน และโรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักเรียนมีความปลอดภัยในสถานศึกษาและเรียนรู๎อยํางมีความสุข
2. เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1.นักเรียนร๎อยละ 90 ขึ้นไป มีความปลอดภัยในสถานศึกษาและเรียนรู๎อยํางมีความสุข
2. ทรัพย์สินของทางราชการ ร๎อยละ 90 ขึ้นไปมีความปลอดภัย
3.2 เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนมีความปลอดภัยในสถานศึกษาและเรียนรู๎อยํางมีความสุข ในระดับดี ร๎อยละ 90 ขึ้นไป
2. มีความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ ในระดับดี ร๎อยละ 90 ขึ้นไป
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นตอน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4.1 ขั้นเตรียมการ (P)
ประชุมเพื่อขออนุมัติจดั ทากิจกรรม
ตามโครงการ

4.2 ขั้นดาเนินงาน(D)

นายสุรกานต์ เชื้อคล้า

นายสุรกานต์ เชื้อคล้า

ติดตั้งระบบกล๎องวงจรปิด
อาคาร ตํางๆ และอาคารฝึกงาน

4.3 ขั้นติดตามตรวจสอบ

นายสุรกานต์ เชื้อคล้า
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และประเมินผล (C)
4.3.1 นิเทศ กากับ ติดตามการจัด

นายสุรกานต์ เชื้อคล้า

กิจกรรม
4.3.2 ประเมินผล

นายสุรกานต์ เชื้อคล้า

การดาเนินกิจกรรม
4.3.3 สรุปและรายงาน

นายสุรกานต์ เชื้อคล้า

การดาเนินกิจกรรม

4.4 ขั้นการนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดาเนินงาน (A)

นายสุรกานต์ เชื้อคล้า

4.4.1 ประชุมสรุป และปรับปรุงการจัด

นายสุรกานต์ เชื้อคล้า

กิจกรรม และจัดทาแฟ้มโครงการ
รายงานผลการดาเนินงาน

5. งบประมาณ
งบประมาณ
งบอุดหนุน
งบเรียนฟรี

งบระดมรายได๎
งบประมาณอื่น ๆ ระบุ……………………………..

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ

รวม

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กล๎องอินฟาเหรด CCTV 6mm
WORLDTECH#CCM509



เครื่องบันทึก DVR CCTV 6 CH. DVR
WATASHI#WVR024



3

Cable 500M RG6/168 WATASHI#WCP004 (Black)



4

คําแรงในการติดตั้งกล๎องวงจรปิด

1
2

8,000
6,000


รวมเป็นเงิน

5,000
5,000
24,000 บาท
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6. ระยะเวลาที่ดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
พฤษภาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน

1. นักเรียนมีความปลอดภัยใน
สถานศึกษาและเรียนรู๎อยํางมี
ความสุข ในระดับดี ร๎อยละ
90 ขึ้นไป
2. มีความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทางราชการ ใน
ระดับดี ร๎อยละ 90 ขึ้นไป

สอบถามความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษาและ
เรียนรู๎อยํางมีความสุข
จากการติดกล๎องวงจร
ปิด

เครื่องมือ

เกณฑ์

ที่ใช้ในการประเมิน

(ตัวชี้วัดความสาเร็จ)

แบบสอบถามความ
อยูํในระดับดี ร๎อยละ 90
ปลอดภัยในสถานศึกษา
และเรียนรู๎อยํางมี
ความสุขจากการติดกล๎อง
วงจรปิด

9. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนบ๎านระกา ตาบลโคกเพชร อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
10. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

ราคาและอุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะ
หากงบประมาณที่ได๎รับอนุมัติไมํเพียงพอเนื่องจาก
เศรษฐกิจ อาจทาให๎ราคาไมํตรงตามที่ประมาณการ ราคาและอุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะ
ไว๎
เศรษฐกิจ จะต๎องมีการของบประมาณเพิ่ม
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความปลอดภัยในสถานศึกษาและเรียนรู๎อยํางมีความสุข ในระดับดี ร๎อยละ 90
ขึ้นไป
2. มีความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ ในระดับดี ร๎อยละ 90 ขึ้นไป
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ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอโครงการ/กิจกรรม
(นายสุรกานต์ เชื้อคล้า)

ลงชื่อ............................................................ผูอ๎ นุมัติโครงการ/กิจกรรม
(นายอดิเรก บุญคง )
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 2

กิจกรรมวันสาคัญ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง
มีหลักคิด ที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน(สพฐ.)
สนองมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ของ สพฐ. (สอดคล๎องกับตัวบํงชี้ที่ 3,6 ของ สมศ.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงตา บุรินทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมงานบริหารทั่วไป โรงเรียนบ๎านระกา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2561 – 30 เมษายน 2562
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมวันส าคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสู ตร ที่เน๎นการปลูกฝังให๎ นักเรียนรู๎จัก
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สาคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอด
ประเพณีอันดีของท๎องถิ่น และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งกิจกรรมวันสาคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อให๎นักเรียนได๎รู๎ความหมายและความสาคัญของวันสาคัญเพื่อให๎นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
สามารถนาไปปฏิบัติได๎จริงนักเรียนได๎แสดงความรักความกตัญญูตํอพํอแมํและครูบาอาจารย์ กล๎าแสดงออก
และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนได๎ความรู๎และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอยํางที่ดีที่ทุกคน
ต๎องปฏิบัติยึดถือ และทางโรงเรียนและผู๎ปกครองได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมด๎วยกัน โรงเรียนจึงได๎จัดทาโครงการนี้
ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต(Output)
2.1.1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให๎กับนักเรียน
2.1.2 เพื่อให๎นักเรียนเห็นความสาคัญ และมีสํวนรํวมในกิจกรรมของวันสาคัญตํางๆ
2 .2 ผลลัพธ์(Outcomes)
2.2.1 เพื่อให๎ชุมชน โรงเรียน วัด มีสํวนรํวมและถํายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สาคัญของ
ท๎องถิ่น
2.2.2 เพื่อให๎นักเรียนได๎รู๎จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมตํางๆ ของชาติ
3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสาคัญตํางๆ ให๎นักเรียนได๎รํวม
3.2 นักเรียนเห็นคุณคําของวันสาคัญตํางๆ
3.3 มีการรํวมมือกันระหวํางชุมชน โรงเรียน วัด ในการจัดกิจกรรม
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4. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- สารวจความต๎องการ/ขออนุมัติโครงการ
- ศึกษารายละเอียด รวบรวมข๎อมูล
- แตํงตั้งคณะทางาน
- จัดประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2 กิจกรรมที่ 2 ดาเนินงานตามแผนการจัด
กิจกรรมตําง ๆ ดังนี้
- วันวิสาขบูชา
300
- วันสถาปนาลูกเสือ

ระยะเวลา
พ.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ
นางดวงตา บุรินทร์คณะครู

18 พ.ค. 62
1 ก.ค. 62

นางสาวสกาวเดือน สอนงําย
นายสุรกานต์ เชื้อคล้า
นายสุเมธ อุ๎มเชื้อ
นางสาวจิราวรรณ ดวงใจ
นางสมหมาย ศรวิมล
นางสาวสกาวเดือน สอนงําย
นางวิไลลักษณ์ เชื้อคล้า
นายจักรพงศ์ บุญทวี
นายเอกสิทธิ์ จันทร์สวําง
นางวิไลลักษณ์ เชื้อคล้า
นางดวงตา บุรินทร์
นางสาวเบญจภรณ์ บุญชู
นางสาวจิราวรรณ ดวงใจ

- วันสุนทรภูํ / วันภาษาไทย
- วันไหว๎ครู
- วันอาสาฬหบูชา / วันเข๎าพรรษา
- วันแมํแหํงชาติ
- วันวิทยาศาสตร์
- วันชาติ
- วันผ๎าป่าข๎าวเปลือก

1,700
3,000
1,000
8,000
2,000
3,000
5,000

26 มิ.ย. 62
-7 มิ.ย. 62
16 ก.ค. 62
12 ส.ค. 62
18 ส.ค. 62
5 ธ.ค. 62
ม.ค. 63

- วันเด็กแหํงชาติ

5,000

12 ม.ค. 63

5,000

มี.ค. 63

3
- วันปัจฉิมจบการศึกษานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
ติดตามประเมินผล / รายงานผล
รวม

นางวิไลลักษณ์ เชื้อคล้า

38,000

5. ที่มาของงบประมาณ งบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน -38,000 (ถัวเฉลี่ยได๎ทุกกิจกรรม)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. ร๎อยละของตัวบํงชี้มาตรฐานที่ 3,6
2. รายงานกิจกรรม / โครงการ

วิธีการประเมิน
1. การประเมิน
2. การสารวจและสอบถาม
3. สัมภาษณ์
4. ภาพถําย

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
- แบบสารวจ
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7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
– นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เห็นความสาคัญ และมีสํวนรํวมในกิจกรรมของวันสาคัญตํางๆ

ผู๎เสนอโครงการ
(ลงชื่อ)
(นางดวงตา บุรินทร์)
ตาแหนํง ครูชานาญการพิเศษ

ผู๎อนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)
( นายอดิเรก บุญคง )
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา
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บริหารงบประมาณ
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 5
สนองยุทธศาสตร์ที่ 4
สนองมาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และโรงเรียนนิติบุคคล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (สพฐ.)
มาตรฐานที่ 8, 9, 14, 15
นายอดิเรก บุญคง ผู๎อานวยการโรงเรียน และคณะทางาน
โรงเรียนบ้านระกา (กลุํมงานแผนงานงบประมาณ)
ตํอเนื่อง
1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562

1.หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการโรงเรียนที่ดีต๎องเป็นระบบที่สร๎างประโยชน์ให๎ประชาชน และประเทศชาติเป็นที่
พึ่งของประชาชน กล๎ าหาญตํอสู๎เพื่อคุณธรรม มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ มี
วัฒนธรรมการทางานที่มุํงความเป็นเลิศ และเป็นที่เชื่อถื อศรัทธาของประชาชน อีกทั้งต๎องเป็นการบริหาร
จัดการในลักษณะองค์รวม (Holistic) มุํงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับประชาชนอยํางแท๎จริง บริหารจัดการตามระบบ
บริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี ยืดหยุํน ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร๎างความเชื่อถือ
และความเชื่อถือศรัทธาให๎กับประชาชนผู๎รับบริการ
ดังนั้น โรงเรียนต๎องมีภารกิจและเป้าประสงค์ของการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม เป็นเป้าประสงค์ที่
เน๎นผลลัพธ์ไมํเน๎นกิจกรรมหรือการทางานเพียงตามกฎระเบียบ และมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน วัดได๎
อยํางเป็นรูปธรรมบุคลากรทุกระดับมีความชัดเจนใน เป้าประสงค์ของหนํวยงานและภารกิจของตนที่ปฏิบัติและ
จัดสรรงบประมาณโดยยึดสัมฤทธิผลของงานเป็นหลัก มีการกระจายอานาจการตัดสินใจสูํระดับปฏิบัติ มีระบบ
การสนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรมีขวัญกาลังใจและวัฒนธรรมการทางานที่มุํงความเป็นเลิศและมีผลงานเป็น
ที่ยอมรับและเป็นที่พึงพอใจของผู๎รับบริการ
2.วัตถุประสงค์
เพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่มุํงความเป็นเลิศและมีผลงานเป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึงพอใจของชุมชน
2.1. ผลผลิต (Out Puts) ใช๎หลักการบริหารโดยบูรณาการ
- การบริหารจัดการโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน School Base Management
(SBM)
- การบริหารจัดการโดยมุํงผลสัมฤทธิ์
Results Based Management (RBM)
- ระบบการบริหารคุณภาพแบบมุํงทั้งองค์การ Total Quality Management (TQM)
- การสร๎างระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี Good Governance (GG)
2.2.ผลลัพธ์ (Out Comes)
นักเรียน ครู ผู๎บริหาร และชุมชน ได๎รับประโยชน์การจัดการศึกษา โดยการบริหารจัดการที่ดี มุํง
สูํสถานศึกษาที่เป็นเลิศด๎านวิชาการคูํคุณธรรม นาสังคมแหํงการเรียนรู๎ และอยูํรํวมกันอยํางเป็นสุข
3.เป้าหมาย
3.1.นักเรียน ครู ผู๎บริหาร และชุมชน รํวมบริหารจัดการที่ดี ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
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3.2.โรงเรียนได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์มาตรฐานที่การประเมินภายใน การประเมินภายนอก, และ
ผํานเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของชุมชน
4.รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการใช๎งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 กิจกรรมที่ 1 กาหนดหลักการบริหารจัดการที่ดี
พ.ย. 61 -มี.ค. ผอ.สถานศึกษา
- จัดทาเอกสารการบริหารจัดการที่ดี ให๎ผู๎เกี่ยวข๎อง
62
คณะทางาน
- ประชุมชี้แจงหลักการบริหารจัดการที่ดี
- กาหนดขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน
2 กิจกรรมที่ 2 จัดทาแผนราชการ
ผอ.สถานศึกษา
- จัดทาตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธดี าเนินการ
ต.ค. 61 –
คณะครู
- ทาข๎อตกลงระหวํางโรงเรียนกับเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ย.61
- ทาข๎อตกลงโรงเรียนกับคณะครู
- สรุปรายงานผล
นายทรงศิลป ดวงธนู
3 กิจกรรมที่ 3 จัดทาแผนการควบคุมภายในโรงเรียน
ต.ค. –พ.ย.
- วางระบบการบริหารจัดการภายใน
61
- ตั้งผู๎รับผิดชอบ
- ติดตาม รายงานผล
- รายงานผล
6.จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
นางสาเภา มนต์ฤทธานุภาพ
4 กิจกรรมที่ 4 จัดทาแผนระบบประกันคุณภาพภายใน
5,000
และคณะทางาน
-ตั้งคณะทางาน ประงานแผนงาน/โครงการ/
ต.ค. 61
กิจกรรม
-จัดระบบการประกันคุณภายภายใน
-คณะทางานประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
-จัดทารายงาน SAR ของโรงเรียน
5 กิจกรรมที่ 5 วางแผนการบริหารตามกลุํมงาน 4
ต.ค. 61
กลุํม
6 กิจกรรมที่ 6 สร๎างความรํวมมือ
-ประชุมชี้แจง/ระดมความคิดเห็นผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
-ประชาสัมพันธ์สื่อของโรงเรียน
รวม
5,000

109

5.ที่มาของงบประมาณ งบประมาณจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานประถม จานวน 5,000 บาท (งบวิชาการ 61%)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
1.ตัวชี้วัดในมาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 8, 9, 14, 15
2.รายงานผลการปฏิบัติราชการ,รายงาน คุณภาพ
ภายใน

วิธีการประเมิน
ประเมิน

เครื่องมือที่ใช๎
แบบประเมิน

รายงาน

แบบรายงาน

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน ครู ผู๎บริหาร และชุมชน ได๎รับประโยชน์การจัดการศึกษา โดยการบริหารจัดการที่ดี มุํงสูํ
สถานศึกษาที่เป็นเลิศด๎านวิชาการคูํคุณธรรม นาสังคมแหํงการเรียนรู๎ และอยูํรํวมกันอยํางเป็นสุข

ลงชื่อ

ผู๎อนุมัติโครงการ

(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรนงเรียนบ๎านระกา
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่1

บริหารสํงเสริมเงินทุน เงินอุดหนุนและเงินปัจจัยพื้นฐานฯ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู๎เรียนทุกระดับตามหลักสูตร และสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎และการบริการอยํางมีคุณภาพ
สนองยุทธศาสตร์ที่2 ขยายโอกาสเข๎าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎ทั่วถึง ครอบคลุม ผู๎เรียนให๎ได๎รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
สนองมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 8,9,11,14,15 ของ สพฐ. (สอดคล๎องกับตัวบํงชี้ที่ 7,8,11,12 ของ สมศ.)
ผู้รับผิดชอบ
นายทรงศิลป ดวงธนู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หนํวยงานแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบ๎านระกา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเป็นข๎อมูล พบวํา มีหลายคนที่มีศักยภาพในการ
เรียนรู๎ที่ดี มีความประพฤติและผลการเรียนดี แตํขาดทุนทรัพย์ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชํน ไมํมีพํอแมํ
ครอบครัวหยําร๎าง อาศัยอยูํกับญาติพี่น๎อง เดินทางมาไกลมาเรียนเกิน 3 กิโลเมตร จึงเป็นเหตุให๎ขาดแคลน
คําใช๎จํายการศึกษาเพื่อเป็นการสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนได๎รับการชํวยเหลือ จึงได๎จัดหาทางชํวยผู๎ปกครองอีก
ทางหนึ่ง โรงเรียนจึงดาเนินการจัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ( Outputs )
2.1.1 เพื่อให๎นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แตํยากจนมีโอกาสได๎เรียนทุกคน
2.1.2 เพื่อให๎นักเรียนมีโอกาสได๎เข๎าเรียนตามตั้งใจอยํางมีความสุข
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes )
2.2.1 เป็นการสํงเสริมให๎นักเรียน ผู๎ปกครอง ได๎เลําเรียนอยํางเต็มศักยภาพ
2.2.2 นักเรียนมีทุนการศึกษา ได๎รับเสื้อผ๎า ชุดนักเรียน จักรยานยืมเรียน เครื่องเขียนแบบเรียน
อาหารกลางวัน ฯลฯ
3. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
3.1.1 นักเรียนมีชื่อใน ทร.14 ที่ขาดแคลนทุกคน
3.2 ด๎านคุณภาพ
3.2.1 นักเรียน ผูป๎ กครอง ได๎เลําเรียนอยํางเต็มศักยภาพ
3.2.2 นักเรียนมีทุนการศึกษา ได๎รับเสื้อผ๎า ชุดนักเรียน จักรยานยืมเรียน เครื่องเขียน
แบบเรียน อาหารกลางวัน
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4. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
- เขียนโครงการ และขออนุมัติโครงการ
- แตํงตั้งคณะทางาน
2 กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการ
15,000
- เสื้อกีฬานักเรียน
- เสื้อโปโล
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม
- นิเทศ ติดตามการ
ดาเนินงาน
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานและ
รายงานผล
รวม
15,000

ระยะเวลา
ต.ค.-พ.ย..61

ผู้รับผิดชอบ
นายทรงศิลป ดวงธนู

พ.ย..61 – มี.ค. 61

พ.ย..61 – มี.ค. 61 นายอดิเรก บุญคง

มี.ค.61

นายทรงศิลป ดวงธนู

5. ที่มาของงบประมาณ งบเงินงบประมาณ(ปัจจัยพื้นฐาน) จานวน 15,000 บาท (ถัวเฉลี่ยได๎ทุกกิจกรรม)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. ร๎อยละของตัวบํงชี้มาตรฐานที่
8,9,11,14,15
2. รายงานกิจกรรม

วิธีการประเมิน
1. การประเมิน
2. การสารวจและสอบถาม
3. สัมภาษณ์
4. ภาพถําย

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
- แบบสารวจ

7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
7.1 นักเรียนมีผลการเรียนดี ยากจน มีความประพฤติดีได๎รับทุนการศึกษา
7.2 สํงเสริมและให๎โอกาสนักเรียนที่มีปัญหาได๎รับการศึกษาอยํางเต็มประศักยภาพ
7.3 ชุมชนมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ผู๎เสนอโครงการ
(ลงชื่อ)……………………………..
( นายทรงศิลป ดวงธนู)
ตาแหนํง ครู

ผู๎อนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)……………………………..
(นายอดิเรก บุญคง )
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่1
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1
สนองมาตรฐาน
หนํวยงานที่รับผิดชอบ
ผู๎รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

จัดซื้อวัสดุสานักงานบริหารโรงเรียน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู๎เรียนทุกระดับตามหลักสูตร และสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎และการบริการอยํางมีคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท
มาตรฐานที่ 8 ของ สพฐ. (สอดคล๎องกับตัวบํงชี้ที่ 7 ของ สมศ.)
โรงเรียนบ๎านระกา
นายสุเมธ อุ๎มเชื้อ
โครงการใหมํ
ตลอดปีการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการจาเป็นอยํางยิ่งต๎องมีวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช๎ในงานบริหารจัดการ เพื่อการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ให๎เกิดประสิทธิภาพในการจัดองค์กร โรงเรียนได๎แบํงระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหนํง และภาระงานตามที่สานั กงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานมอบหมาย เพื่อการสํงเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพตามที่ชุมชนคาดหวังโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน ดังนั้นเพื่อให๎การดาเนินงาน
ในกรอบงานตามที่กาหนดจึงได๎จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ( Outputs )
2.1.1 เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ์ในการทางาน
2.1.2 เพื่อให๎โรงเรียนปฏิบัติงานด๎านระบบงบประมาณ ได๎สอดคล๎องกับนโยบาย
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes )
2.2.1 การบริหารจัดการการใช๎งบประมาณของโรงเรียนสะดวก รวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ
2.2.2 บุคลากรมีอุปกรณ์ตํางๆพอเพียงในการบริหารจัดการสานักงาน
3. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
- จัดซื้อวัสดุสานักงานได๎ตามวัตถุประสงค์
3.2 ด๎านคุณภาพ
- ประโยชน์วัสดุตํางๆตํอองค์กรและการจัดการเรียนการสอน
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4. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- สารวจความต๎องการ
- เขียนโครงการ และขออนุมัติโครงการ
- แตํงตั้งคณะทางาน
2 กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการ
50,000
- เครื่องปริ้นเตอร์
- กระดาษA-4
- CD
- หมึกเติม
- อุปกรณ์เครื่องใช๎ฯ
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม
- นิเทศ ติดตามการ
ดาเนินงาน
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานและ
รายงานผล
รวม
50,000

ระยะเวลา
ต.ค.-พ.ย..61

ผู้รับผิดชอบ
นายสุเมธ อุ๎มเชื้อ

พ.ย..61 – มี.ค. 62

พ.ย..61 – มี.ค. 62

นายอดิเรก บุญคง

นายสุเมธ อุ๎มเชื้อ
มี.ค.62

5. ที่มาของงบประมาณ งบเงินงบประมาณ(ปัจจัยพื้นฐาน) จานวน 50,000 บาท (ถัวเฉลี่ยได๎ทุกกิจกรรม)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. ร๎อยละของตัวบํงชี้มาตรฐานที่ 8
2. รายงานกิจกรรม

วิธีการประเมิน
1. การประเมิน
2. การสารวจและสอบถาม
3. สัมภาษณ์
4. ภาพถําย

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
- แบบสารวจ

7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
- บุคลากรในโรงเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจปฏิบัติงานได๎รวดเร็วถูกต๎องมีประสิทธิภาพ
ผู๎เสนอโครงการ
ผู๎อนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)……………………………..
(นายสุเมธ อุ๎มเชือ้ ))
ตาแหนํง ครูชานาญการ

(ลงชื่อ)……………………………..
( นายอดิเรก บุญคง )
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 5
สนองยุทธศาสตร์ที่ 4
สนองมาตรฐาน
ผู๎รับผิดชอบ
หนํวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ชาระค่าสาธารณูปโภค
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 8 ของ สพฐ. (สอดคล๎องกับตัวบํงชี้ที่ 7 ของ สมศ.)
นายทรงศิลป ดวงธนู
หนํวยแผนงานงบประมาณ โรงเรียนบ๎านระกา
โครงการใหมํ
ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎กาหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562 ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ครู และบุคลากร ให๎เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต๎ระบบการบริหารงบประมาณ และการชาระสาธารณูปโภคถือเป็นภารกิจหนึ่งของ
สถานศึกษาที่จะต๎องรับผิดชอบ โดยมุํงเน๎นการประหยัด มีเป้าหมายลดคําใช๎จํายให๎ได๎ร๎อยละ 5 ตํอปี โรงเรียน
บ๎านหนองคูจึงได๎จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ( Outputs )
1. เพื่อให๎โรงเรียนทราบกรอบวงเงินที่ตั้งรํวมกัน
2.2 ผลลัพท์ ( Outcomes )
1. โรงเรียน ครู นักเรียนมีการประหยัดรํวมกัน
2. มีแผนการใช๎จํายคําสาธารณูปโภคที่เป็นมาตรฐานและมีมาตรการประหยัด
3. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
- จัดประชุมชี้แจงบุคลากรให๎เข๎าใจโครงการ
3.2 ด๎านคุณภาพ
- บุคลากรมีการประหยัดงบประมาณรํวมกัน
- มีแผนการใช๎จํายเงินที่มีมาตรฐานพร๎อมมาตรการประหยัด
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4. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- สารวจความต๎องการ
- เขียนโครงการ และขออนุมัติโครงการ
- แตํงตั้งคณะทางาน
2 กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการ
54,000
- คําไฟฟ้า
36,000
- คําวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม
- นิเทศ ติดตามการ
ดาเนินงาน
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานและ
รายงานผล
รวม
90,000

ระยะเวลา
ต.ค.-พ.ย..61

ผู้รับผิดชอบ
นายทรงศิลป ดวงธนู

ต.ค..61 – มี.ค. 62
นายอดิเรก บุญคง

มี.ค.62

นายทรงศิลป ดวงธนู

5. ที่มาของงบประมาณ งบเงินงบประมาณ(ปัจจัยพื้นฐาน) จานวน 90,000 บาท (ถัวเฉลี่ยได๎ทุกกิจกรรม)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. ร๎อยละของตัวบํงชี้มาตรฐานที่ 8
1. การประเมิน
- แบบประเมิน
2. รายงานกิจกรรม
2. การสารวจและสอบถาม
- แบบสารวจ
3. สัมภาษณ์
4. ภาพถําย
7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
- บุคลากรและโรงเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการประหยัดมากขึ้นและมีความรับผิดชอบรํวมกัน
(ลงชื่อ)………… ………………….. ผู๎เสนอโครงการ
(นายทรงศิลป ดวงธนู)
ตาแหนํง ครูชานาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)……………………………..ผู๎อนุมัติโครงการ
( นายอดิเรก บุญคง )
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 1
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1
สนองมาตรฐาน
ผู๎รับผิดชอบ
หนํวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู๎เรียนทุกระดับตามหลักสูตร และสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎และการบริการอยํางมีคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท
มาตรฐานที่ 8 ของ สพฐ. (สอดคล๎องกับตัวบํงชี้ที่ 7 ของ สมศ.)
นางสมหมาย ศรวิมล
โรงเรียนบ๎านระกา
โครงการใหมํ
พฤศจิกายน 2561 – 31 มีนาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนจาเป็นต๎องมีครุภัณฑ์ที่มีตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎กาหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2562 ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของโรงเรียนจาเป็นอยํางยิ่งต๎องมีครุภัณฑ์
อยํางพอเพียงเพื่อทดแทนของเกําที่ชารุด ดังนั้นโรงเรียนบ๎านรากจึงได๎จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต ( Outputs )
2.1.1 เพื่อให๎มีครุภัณฑ์พอเพียงในการจัดการเรียนการสอน
2.1.2 เพื่อให๎โรงเรียนปฏิบัติงานด๎านระบบงบประมาณ ได๎สอดคล๎องกับ สพป.ศก.3 และสพฐ.
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes )
2.2.1 การบริหารจัดการการใช๎งบประมาณของโรงเรียนสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
2.2.2 บุคลากรมีครุภัณฑ์ที่สามารถใช๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
- จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาได๎ตามวัตถุประสงค์
3.2 ด้านคุณภาพ
- ประโยชน์ครุภัณฑ์ตํอองค์กรและการจัดการเรียนการสอน
4. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- สารวจความต๎องการ
- เขียนโครงการ และขออนุมัติโครงการ

ระยะเวลา
ต.ค.-พ.ย..61

ผู้รับผิดชอบ
นางสมหมาย ศรวิมล
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- แตํงตั้งคณะทางาน
2 กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการ
- ซื้ออุปกรณ์
- โต๏ะประชุม
- ตู๎เก็บเอกสาร
- ปั้มน้าอัตโนมัติ
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม
- นิเทศ ติดตามการ
ดาเนินงาน
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานและ
รายงานผล
รวม

นางสมหมาย ศรวิมล
พ.ย..61 – มี.ค. 61
50,000

นายอดิเรก บุญคง

มี.ค.62

นางสมหมาย ศรวิมล

50,000

5. ที่มาของงบประมาณ งบเงินงบประมาณ(ปัจจัยพื้นฐาน) จานวน 90,000 บาท (ถัวเฉลี่ยได๎ทุกกิจกรรม)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. ร๎อยละของตัวบํงชี้มาตรฐานที่ 8
1. การประเมิน
- แบบประเมิน
2. รายงานกิจกรรม
2. การสารวจและสอบถาม
- แบบสารวจ
3. สัมภาษณ์
4. ภาพถําย
7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
- บุคลากรในโรงเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจปฏิบัติงานได๎รวดเร็วถูกต๎องมีประสิทธิภาพ
ผู๎เสนอโครงการ
(ลงชื่อ)……………………………..
(นางสมหมาย ศรวิมล)
ตาแหนํง ครูชานาญการพิเศษ

ผู๎อนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)……………………………………..
( นายอดิเรก บุญคง )
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 1

บริหารพัสดุ และสินทรัพย์
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู๎เรียนทุกระดับตามหลักสูตร และสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎และการบริการอยํางมีคุณภาพ
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท
สนองมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 8 และ 9 ของ สพฐ. (สอดคล๎องกับตัวบํงชี้ที่ 7 ของ สมศ.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุเมธ อุ๎มเชื้อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หนํวยแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบ๎านระกา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานพัสดุ เป็นหัวใจของการบริหารงบประมาณซึ่งในแตํละปี โรงเรียนได๎รับงบประมาณจาก
ทางราชการหลายประเภท การจัดซื้อ จัดจ๎าง ต๎องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และฉบับแก๎ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 ตลอดจนระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหาร
งบประมาณ ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2524 ตลอดจนการปฏิบัติงานตามคาสั่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที.่ 22/2546 ลว 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอานาจการสั่งซื้อ สั่งจ๎าง และดาเนินการตามระ
เรียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎ วยการพัสดุ จะทาให๎โรงเรียนบริหารงานถูกต๎อง ถูกทิศทางและเกิดประโยชน์ตํอ
การจัดการศึกษาอยํางแท๎จริง
2. วัตถุประสงค์
โรงเรียนดาเนินการบริหารงานพัสดุ ได๎ถูกต๎องตามระเบียบทางราชการ
3. เป้าหมาย
3.1 ผลผลิต ( Output) ( ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดาเนินการเสร็จ)
3.1.1 เพื่อให๎โรงเรียนบริหารงานพัสดุ ได๎ถูกต๎องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต)
3.2.1 เพื่อให๎โรงเรียนใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
3.2.2 เพื่อให๎การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดีขึ้น
4. รายละเอียดกิจกรรมดาเนินการและการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ต.ค.-พ.ย..61
นายสุเมธ อุ๎มเชื้อ
- สารวจความต๎องการ
- เขียนโครงการ และขออนุมัติโครงการ
- ประชุมชี้แจงโครงการ
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- แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ
2 กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการ
- จัดเตรียม จัดหาเอกสาร กฎ ระเบียบ
คาสั่งที่เกี่ยวข๎อง
- สารวจงบประมาณที่ได๎รับการจัดสรร
- ดาเนินการจัดซื้อ และจัดจ๎างตาม
งบประมาณที่ได๎รับ
- จัดทาทะเบียน พ.18 ,พ.19, พ.20
- ตรวจสอบพัสดุประจาปี
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม
- นิเทศ ติดตามการ
ดาเนินงาน
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานและ
รายงานผล
รวม

2,000

ต.ค..61 – มี.ค. 62 นายสุเมธ อุ๎มเชื้อ

นายอดิเรก บุญคง

มี.ค.62

นายสุเมธ อุ๎มเชื้อ

2,000

5. ที่มาของงบประมาณ งบเงินงบประมาณ(ปัจจัยพื้นฐาน) จานวน 2,000 บาท (ถัวเฉลี่ยได๎ทุกกิจกรรม)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. ร๎อยละของตัวบํงชี้มาตรฐานที่ 8, 9
1. การประเมิน
- แบบประเมิน
2. รายงานกิจกรรม
2. แบบตรวจสอบภายใน
- แบบตรวจสอบภายใน
3. สัมภาษณ์
7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
การบริหารงาน บริสุทธิ์ ถูกต๎องและเกิดประโยชน์กับสถานศึกษา และ การพัฒนาการศึกษา
อยํางมีประสิทธิภาพ
ผู๎เสนอโครงการ
(ลงชื่อ)……………………………..
(นายสุเมธ อุ๎มเชื้อ)
ตาแหนํง ครูชานาญการ

ผู๎อนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)……………………………..
( นายอดิเรก บุญคง )
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา
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โครงการ
โครงการปรับปรุงและซํอมแซมบริเวณอาคารสถานที่
แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองกลยุทธ์
ข๎อ 6 การปรับปรุงสภาพแวดล๎อม
ลักษณะโครงการ
โครงการตํอเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นายสุรกานต์ เชื้อคล้า
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา 2562
.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เนื่ องจากโรงเรี ย นมีความส าคัญรองจากบ๎าน นักเรียนต๎องใช๎ชีวิตในโรงเรียนวันละหลายชั่วโมงจึง
จาเป็นต๎องจัดสถานที่และสิ่งแวดล๎อมที่ดีและเหมาะสม เพื่อที่จะชํวยให๎เกิดการเรียนรู๎ ครูสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได๎สะดวกยิ่งขึ้น และยังชํวยหลํอหลอมพฤติกรรมตํางๆ ของนักเรียนให๎เป็นไปในทางที่พึง
ประสงค์อีกด๎วย การปรับปรุงบริเวณ อาคารสถานที่ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการดูแลรักษาอยํางตํอเนื่อง
2. ความหมายและขอบข่าย
หมายถึง การปรับปรุง ดูแลรักษาอาคารสถานที่ให๎สะอาด สวยงาม และปลอดภัย ตลอดจนการใช๎งาน
อาคารสถานที่ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให๎โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.2 เพื่อสร๎างความรักและศรัทธาให๎นักเรียนรักสถาบันการศึกษาของตน
3.3 เพื่อให๎โรงเรียนสะอาด รํมรื่น สวยงามเป็นระเบียบ
4. เป้าหมาย
4.1 บริเวณอาคารเรียนสะดวก เรียบร๎อย เอื้อตํอการเรียนการสอน
4.2 มีการจัดการ ดูแลรักษาอาคารสถนที่ สะอาดปลอดภัย
4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 ประชุมชี้แจงโครงการ

16 – 31 พ.ค. 56

นายอดิเรก บุญคง

2 แตํงตั้งคณะทางาน

16 – 31 พ.ค. 56

นายอดิเรก บุญคง

3 ดาเนินงานตามโครงการ
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3.1 กาหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน

1 มิ.ย.56 - 31 มี.ค.57 นายสุรกานต์ เชื้อคล้า

3.2 ดาเนินงานปรับปรุงตามขั้นตอน

1 มิ.ย.56 - 31 มี.ค.57 นายสุรกานต์ เชื้อคล้า

4 ประเมินผล

1 – 28 ก.พ. 57

นายสุรกานต์ เชื้อคล้า

5 สรุป รายงานผล

1 – 28 มี.ค. 57

นายสุรกานต์ เชื้อคล้า

เงินงบประมาณ

เงินนอก
งบประมาณ

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ที่

กิจกรรม/รายการ

รวม

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

1 ประชุมชี้แจงโครงการ

-

-

-

-

-

-

2 แตํงตั้งคณะทางาน

-

-

-

-

-

-

3.1 กาหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน

-

-

-

-

-

-

3.2 ดาเนินงานซํอมแซม

-

20,000

-

20,000

-

20,000

4 ประเมินผล

-

-

-

-

-

-

5 สรุป รายงานผล

-

-

-

-

-

-

3 ดาเนินงานตามโครงการ

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมและเอื้อตํอ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1. สอบถาม สัมภาษณ์

1. แบบสอบถาม

2. ประเมินโครงการ

2. แบบประเมินโครงการ
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8. ผลการที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บริเวณอาคารเรียนสะดวก เรียบร๎อย เอื้อตํอการเรียนการสอน
8.2 มีการจัดการ ดูแลรักษาอาคารสถนที่ ให๎รํมรื่นสวยงามตลอดปี มีกระถางไม๎ดอกไม๎ประดับ
ผู๎เสนอโครงการ
(ลงชื่อ)
(นายสุรกานต์ เชื้อคล้า)
ตาแหนํงครูชานาญการพิเศษ

ผู๎อนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)
(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา

123

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
สรุปแนวปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนบ้านระกา
ปีงบประมาณ 2562
อัตราการอุดหนุนรายหัว
1.1 ระดับกํอนประถมศึกษา
คนละ 1,700 บาท/หัว(เทอมละ 850 บาท)
1.2 ระดับประถมศึกษา
คนละ 1,900 บาท/หัว(เทอมละ 950 บาท)
1.3 ระดับมัธยมศึกษา
คนละ 3,500 บาท/หัว(เทอมละ 1750 บาท))
2. แนวทางการใช๎งบประมาณ
1. งบด๎านวิชาการ
ร๎อยละ 61-70 ของวงเงินงบประมาณ
2. งบด๎านบริหารทั่วไป ร๎อยละ 20-30 ของวงเงินงบประมาณ
3. งบสารองจําย
ร๎อยละ 10-20 ของวงเงินงบประมาณ
3. เค๎าโครงเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจาปี
การให๎ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปี
คานา
สารบัญ
สํวนที่ 1 บทนา
สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
ผลงานที่ประสบความสาเร็จ
สํวนที่ 2 ทิศทางของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
ผลผลิตหลัก และตัวชี้วัดความสาเร็จ
สํวนที่ 3 รายละเอียดของแผนงาน งาน/โครงการ
สํวนที่ 4 การกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ภาคผนวก คาสั่งคณะทางาน
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ........................
ของโรงเรียนบ๎านระกา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
..........................................
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ๎านระกา ครั้งที่ ........./................. เมื่อ
วันที่............เดือน ....................พ.ศ. .......... ได๎พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ...............ของ
โรงเรียนบ๎านระกาแล๎ว
เห็นชอบในการแบํงสัดสํวนงบประมาณ ดังนี้
- งบด้านวิชาการ

จานวน .......... บาท คิดเป็นร๎อยละ .......... (เกณฑ์ร๎อยละ 61-

- งบด้านบริหารทั่วไป

จานวน ........ บาท คิดเป็นร๎อยละ ........ (เกณฑ์ร๎อยละ 20-

- งบสารองจ่าย

จานวน ........ บาท คิดเป็นร๎อยละ .........(เกณฑ์ร๎อยละ 10-

70)
30)
20)
งบประมาณทั้งสิ้น .................. บาท คิดเป็นร๎อยละ ....................
เห็นชอบให๎ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ................ ได๎

(ลงชื่อ)
(นายสุทัศน์ ใจมนต์)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ๎านระกา
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บันทึกข้อความ
สํวนราชการ โรงเรียนบ๎านระกา สพป.ศก. 3
ที่.........../.................วันที่..........เดือน.............................................พ.ศ..........................
เรื่อง ขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ.........................................................................
เรียน ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา

ด๎วยข๎าพเจ๎า.......................................................................................ตาแหนํง
.........................................
เป็นผู๎รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม.................................................................................................................
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี...........................................งบประมาณ...................................บาท
ข๎าพเจ๎า

บัดนี้

จะดาเนินการตามโครงการ/งาน/กิจกรรมดังกลําวและได๎ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาตลอดจนความเป็นไปได๎
ของรายละเอียดตํางๆเห็นวําพร๎อมที่จะดาเนินการตามกิจกรรมที่ระบุอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ตํอ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็นสาคัญตํอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ
(ลงชื่อ)
(.....................................................)
ผู๎รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม

126

เรียน........................................................................................................................
ตามที่(นาย/นาง/นส.)................................................................................ได๎เสนองาน/
โครงการ/กิจกรรม...................................................................................................มาเพื่อขออนุ มัติดาเนินการนั้น
บัดนี้ได๎พิจารณาแล๎ว

□เห็นควรอนุมัติให๎ดาเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในโครงการ
□ไมํอนุมัติควรปรับปรุงในกิจกรรม/เรื่อง...........................................................
อื่นๆ(ระบุ)............................................................................................................

บประมาณ

□อนุมัติตามเสนอ □ปรับลด........................□เพิ่มเติม.................................

(ลงชื่อ)
(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา
.........../..................................../....................
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บันทึกข้อความ
สํวนราชการ โรงเรียนบ๎านระกา สพป.ศก. 3
ที่.........../.................วันที่..........เดือน.............................................พ.ศ....................................
เรื่อง ขออนุมัติดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม.........................................................................
ผู๎รํวมงาน........................................................................................................................
เรียน ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา
ด๎วยข๎าพเจ๎า.......................................................................................ตาแหนํง
.........................................
จะดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................................
โดยใช๎งบประมาณ........................................บาท(.......................................................................................... .......)
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี....................................และตามการมอบหมายงานตามคาสั่ง
โดยเสนอแผนดาเนินการประกอบ รายละเอียดดังนี้
1. คําพาหนะจานวน...........................วัน สาหรับ...................คน รวมเงิน..............................บาท
2. คําจ๎างเหมาจานวน..........................วัน สาหรับ...................คน รวมเงิน..............................บาท
3. คําวัสดุ(แนบรายละเอียด)......................รายการ
รวมเงิน..............................
บาท
4. อื่น(ระบุ)..........................................................................................รวมเงิน.................. ............บาท
โดยจะเริ่มดาเนินการวันที่........./............................/...................แล๎วเสร็จภายใน.....................วัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ/ดาเนินการ
(ลงชื่อ)
(.....................................................)
ผู๎รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ความเห็นของเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นของเจ้าหน้าที่การเงิน

ความเห็นของผู้อานวยการ

□ตรวจสอบเอกสารแล๎วถูกต๎อง

□มีงบประมาณเบิกจํายได๎

□

□เอกสารไมํถูกต๎อง

□ไมํมีงบประมาณเหลือจําย

□ไมํมีในแผนงาน/โครงการ

□อื่นๆ(ระบุ)..............................

□
ไ มํ อ นุ มั ติ เ พ ร า ะ
......................

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

อนุมัติเบิกจําย/ดาเนินการได๎

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

(.........................................)

(.........................................)

ตาแหนํง......................................... ตาแหนํง.........................................

(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา
......../......................./..............
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คาสั่งโรงเรียนบ๎านระกา
ที่.........../.........................
เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ...................................................................
.................................................................
ด๎วยโรงเรียนบ๎านระกา จะดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาตาม
การแบํงงานในหน๎าที่ความรับผิดชอบ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี...........................ทั้งนี้ให๎เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
อาศัยอานาจตามคาสั่งมอบอานาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เรื่อง การมอบอานาจบังคับบัญชาและตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมติ
ที่ประชุมข๎าราชการครูครั้งที่........./..............มีมติมอบหมายให๎บุคลากรรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดังตํอไปนี้
1.........................................................................ตาแหนํง.....................ประธาน
คณะกรรมการ
2...................................................................... ตาแหนํง.....................กรรมการ
3........................................................................ตาแหนํง.....................กรรมการ
โดยให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ดังนี้
1) เป็นผู๎รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมตามที่ได๎รับมอบหมาย
2) เป็นผู๎ดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมแล๎วรายงานผลการปฏิบัติงานและสรุปการดาเนินงานเกี่ยวกับ
ปัญหาและอุปสรรค ความสาเร็จ แนวทางปรับปรุงแก๎ไขเมื่อสิ้นปีการศึกษา
3) ให๎กาหนดแนวทางการปรับปรุงแก๎ไขและการพัฒนางาน/โครงการ/กิจกรรมให๎เกิดผลดี
4) หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินงานให๎รายงานผู๎บริหารสถานศึกษาทราบเพื่อหาทางแก๎ไข
ปัญหาตํางๆตํอไป
ให๎ผู๎ที่ได๎รับคาสั่งแตํงตั้งตามคาสั่งนี้
ปฏิบัติหน๎าที่โดยเครํงครัดเต็มความสามารถมี
ประสิทธิภาพและกํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอนักเรียน ชุมชน และทางราชการอยําให๎เกิดความเสียหายได๎
สั่ง ณ วันที่..........เดือน.............................................พ.ศ............................
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่..........เดือน............................................พ.ศ........................
(ลงชื่อ)
(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา
แบบติดตามประเมินผลโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี................................
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โรงเรียนบ๎านระกา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ครั้งที่............./..........................โครงการ/งาน/กิจกรรม.....................................................................................
ที่
1

2

รายการที่ประเมิน

ระดับคะแนน
0
1
2
3

หมายเหตุ

ปัจจัยการดาเนินการ
มีแผน/โครงการ/กิจกรรม
มีครูผรู๎ ับผิดชอบ
มีคาสั่งแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ
มีคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการ
มีสื่อ/เครื่องมือในการประเมินโครงการ
รวมคะแนน
การดาเนินการ
1. มีการเสนอขออนุมัติโครงการ
2. มีการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความเป็นไปได๎ของโครงการ
3. มีการดาเนินการตามกิจกรรมทุกกิจกรรมที่กาหนดในโครงการ
4. กิจกรรมที่ดาเนินการเป็นไปตามกาหนดไว๎ในแผน
5. กิจกรรมที่ดาเนินการมีความสาเร็จตามจุดประสงค์ เป้าหมาย
6. มีการทางานเป็นรูปของคณะกรรมการ
7. มีการวิเคราะห์ปัญหาและใช๎ข๎อเสนอแนะ
8. มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน พร๎อมทั้งปัญหา อุปสรรคให๎
ผู๎บริหารทราบทุกระยะทีด่ าเนินการ
9. มีเอกสารหลักฐานในการดาเนินงาน(บันทึกเสนอ รูปภาพ
คาสั่ง เกียรติบัตรความสาเร็จ ฯลฯ)
10. มีการประชาสัมพันธ์ให๎ผเู๎ กี่ยวข๎องทราบเป็นประจา
รวมคะแนน

3

ผลต่อครู นักเรียน ชุมชน
รวมคะแนน
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ
(ลงชื่อ)

ผู๎ประเมิน/รับผิดชอบ

(............................................)
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี..............................
โรงเรียนบ๎านระกา สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
โครงการ.................................................................................วันที่ประเมิน........./......................./.................
ระยะเวลาประเมิน □ระหวํางดาเนินการ □สิ้นสุดโครงการ
1. งานที่ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมของโครงการ
1.1..............................................................1.2.....................................................................
1.3..............................................................1.4.....................................................................
1.5..............................................................1.6.....................................................................
2. วิธีการวัดผล
□สังเกต □สัมภาษณ์ □สอบถาม □ตรวจงาน □ทดสอบ □เก็บข๎อมูล
3. การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
□ยังไมํบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

□บรรลุผลบางรายการ

□ยังไมํเสร็จสิ้นโครงการต๎องการปฏิบัติตํอเนื่องอีก □บรรลุทุกรายการ
4. การได๎รับความรํวมมือจากบุคลากร
ที่

รายการประเมิน

ระดับประสิทธิผล
มาก

1

นักเรียนมีสํวนรํวม

2

คณะครูในโรงเรียนมีสํวนรํวม

3

ผู๎บริหารโรงเรียนสนับสนุน

4

ผู๎ปกครอง/ชุมชน-ผู๎ปกครอง/อบต./ผู๎นาชุมชนรํวมมือ

ปานกลาง

ปรับปรุง
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ผลสัมฤทธิ์ของโครงการครั้งนี้โดยรวม
5. ปัญหา อุปสรรคระหว่างดาเนินโครงการ/งาน/กิจกรรม
...................................................................
.........................................................................................................................................
6. การแก้ปัญหา แนวทางแก้ไข.................................................................................................
.........................................................................................................................................
7. ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน.............................................................................
.........................................................................................................................................

(ลงชื่อ)

ผู๎รายงาน

(............................................)
ตาแหนํง..............................................
........../..................../................

(ลงชื่อ)

ผู๎รับรายงาน
(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา
........../..................../................
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บันทึกข๎อความ
สํวนราชการ โรงเรียนบ๎านระกา สพป.ศก.3
ที่..............................................................วันที่.............................................
เรื่อง ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ
เรียน ผู๎อานวยการโรงเรียน...............................................
ด๎วยกลุํมสาระ/งาน/กลุมํ .........................................................................มีความประสงค์ที่จะดาเนินการ
ตามงาน/โครงการ................................................โดยใช๎เงิน O รายหัวกํอนประถม.................................บาท
O รายหัวประถม.................................................บาท O รายหัวมัธยม......................................................บาท
O เงินปัจจัยพื้นฐาน............................................บาท O เงินคําใช๎จําย 4 รายการ....................................บาท
O เงินอาหารกลางวัน...........................................บาท O เงินรายได๎สถานศึกษา........................................บาท
O เงินอื่นๆ ......................................................บาท และมีรายการทีจ่ ะดาเนินการดังนี้
ที่

รายการ

จานวนหนํวย

ราคาหนํวย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

รวมเป็นเงิน(.................................................................................................)

1.ผู๎ดาเนินการ

2.ความเห็นของหัวหน๎ากลุมํ สาระ/งาน/กลุมํ
( ) ควรอนุมตั ิ

(

) ไมํควรอนุมัติ
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ลงชื่อ..........................................เจ๎าของงาน/โครงการ

( ) อื่น ๆ ......................................................

(...................................................)
........./.........../.................

ลงชื่อ.........................................หัวหน๎ากลุํมสาระ/งาน
(...................................................)
........./.........../.................

3.การตรวจสอบในแผนปฏิบัติการ (งานแผนงาน)

4.ความเห็นรองผู๎อานวยการโรงเรียน

( ) มีในแผน รหัสโครง...................

( ) ควรอนุมตั ติ ามเสนอ

งบประมาณทีไ่ ด๎รบั ..............................บาท

(

) ไมํควรอนุมัติ

( ) อื่น ๆ ......................................................

ใช๎ครั้งนี้แล๎วคงเหลือ............................บาท
ลงชื่อ.........................................หัวหน๎างานแผนงาน

ลงชื่อ....................................รองผูอ๎ านวยการโรงเรียน

(...................................................)

(...................................................)

........./.........../.................

........./.........../.................

5.ความเห็นอานวยการโรงเรียน
( ) ควรอนุมตั ิ

(

6.หัวหน๎างานพัสดุ:เจ๎าของงาน/โครงการ
) ไมํอนุมัติ

( ) อื่น ๆ ......................................................
ลงชื่อ.........................................หัวหน๎ากลุํมสาระ/งาน

( ) รับทราบ พัสดุดาเนินการ
ลงชื่อ.........................................หัวหน๎ากลุํมสาระ/งาน

(...................................................)

(...................................................)

........./.........../.................

........./.........../.................

แบบควบคุมการใช๎เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

รหัสโครงการ........................
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ชื่อโครงการ...................................................................กลุํมสาระ/งาน/กลุํม.....................................................
ผู๎รับผิดชอบโครงการ..................................................................งบประมาณทีไ่ ด๎รับจัดสรร........................บาท
แยกตามประเภทเงินดังนี้
O รายหัวกํอนประถม...........................................บาท O รายหัวประถม.................................................บาท
O รายหัวมัธยม......................................................บาท O เงินปัจจัยพื้นฐาน..........................................บาท
O เงินคําใช๎จําย 4 รายการ...................................บาท O เงินอาหารกลางวัน.........................................บาท
O เงินรายได๎สถานศึกษา........................................บาท O เงินอื่นๆ .........................................................บาท

ครั้งที่

วัน เดือน ปี

รายการที่ขอดาเนินการ

จานวนเงินที่ขอ
ดาเนินการ

จัดซื้อจริง
เป็นเงิน

เงินคงเหลือ

การรายงานผลการดาเนินงาน
(
(
(
(

)
)
)
)

ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่

1
2
3
4

เมื่อ..................................................
เมื่อ..................................................
เมื่อ..................................................
เมื่อ..................................................

อ๎างอิง
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การรายงานการติดตามและการใช๎จํายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 1 ระหวํางวันที่................................................ถึงวันที่...............................................
ข๎อมูล ณ วันที่..................................................

รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ

01

กลุํมบริหารวิชาการ

02

กลุํมบริหารงบประมาณ

03

กลุํมบริหารบุคคล

04

กลุํมบริหารทั่วไป

งบประมาณ
ที่ได๎รับ
จัดสรร

การใช๎จํายเงิน
พ.ศ. 2556
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2561
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

คงเหลือ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

รวมโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น

จานวนโครงการทั้งสิ้น..............................โครงการ เงินงบประมาณทั้งสิ้น............................โครงการ คิดเป็นร๎อยละ...............
ใช๎เงิน งปม.หมดแล๎ว................................โครงการใช๎เงิน งปม. ไปแล๎ว................................โครงการ คิดเป็นร๎อยละ...............
อยูํระหวํางดาเนินการ................................โครงการจานวนโครงการทั้งสิ้น..............................โครงการ คิดเป็นร๎อยละ...............
บังไมํขอใช๎ งปม.......................................โครงการคงเหลือ งปม..............................................โครงการ คิดเป็นร๎อยละ...............
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ลงชื่อ

งานการเงิน

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

งานแผนงาน

(..................................................)
เสนอ ผู๎อานวยการโรงเรียน..........................
...........................................................................
(.....................................................................)
รองผู๎อานวยการโรงเรียน..............
( ) ทราบ
( ) คาสั่ง/ข๎อเสนอแนะ..................................
ลงชื่อ

(.....................................................)
ผู๎อานวยการโรงเรียน……………………….
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คาสั่งโรงเรียนบ๎านระกา
ที่
/ 2561
เรื่อง แตํงตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2562
.............................................
ตามนโยบาย
กลยุทธ์จุดเน๎นการขับเคลื่อนนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให๎ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีให๎สอดคล๎องกับ
แนวนโยบายที่กาหนดเพื่อนามาใช๎ในโรงเรียนให๎มีคุณภาพ ใช๎พัฒนาครู นักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญให๎สามารถดาเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อให๎เกิดผลสูงสุดตํอหนํวยงานจึงแตํงตั้ง
บุคคลตํอไปนี้รับผิดชอบและดาเนินการจัดทาโครงการและกาหนดกิจกรรมดังนี้
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานทั่วไป
1.นายวีรมนต์ มนต์ฤทธานุภาพ
1. - นายวัชนะ กวั้งซ๎วน 1. นายทรงศิลป ดวงธนู 1. นายอดิเรก บุญคง
2. นางเบญจวรรณ ดวงธนู
2. นายสุรกานต์ เชื้อคล้า 2.นางสาเภา มนต์ฤทธานุภาพ 2. นางจงใจ ใจมนต์
3. นายโกสิทธิ์ กลางมณี 3. นายนึก พลคา
3. นางวิไลวรรณ ใจนวน 3. นายอดิศักดิ์ ดวงธนู
4. นางดวงตา บุรินทร์
4. นางพงษ์รัตน์ เพิ่มพร 4. นางระเบียบ คาไพเ
4. นายสุเมธ อุ๎มเชื้อ
5. นางวิไลลักษณ์ เชื้อคล้า
5. นางลัดดาวัลย์ คนดี
6. นางทิพวรินธร เหอ
6. นางสาวณิษา บุญเพ็ง
ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง ศึกษานโยบาย กลยุทธ์ จุดเน๎น กิจกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายสานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และ
อื่นๆที่เกี่ยวข๎องสูํการปฏิบัติ ประจาปี 2562 ที่สํงผลตํอคุณภาพผู๎เรียนเป็นสาคัญอยํางมีประสิทธิภาพ สร๎าง
ความพึงพอใจตํอชุมชน ผู๎ปกครอง อยําให๎เกิดความเสียหายแกํทางราชการได๎
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต๎นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
(นายอดิเรก บุญคง)
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านระกา

139

เทียบมาตรฐานมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน สพฐ. กับ 12 ตัวบ่งชี้ สมศ.รอบที่สาม (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
สพฐ.(ประถมฯ)
มาตรฐานที่ 1 ผู๎เรียนมีสุขภาวะ
1.
ที่ดีและมีสุนทรีภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู๎เรียนมีคุณธรรม
2.
จริ ย ธรรม และคํ า นิ ย มที่ พึ ง
ประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู๎เรียนมีทักษะใน
4.
การแสวงหาความรู๎ ด๎ ว ยตนเอง
รักเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง
ม า ต ร ฐ า น ที่ 4 ผู๎ เ รี ย น มี
ความสามารถในการคิดอยํางเป็น
ระบบ คิดสร๎า งสรรค์ ตัดสินใจ
แก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ 6 ผู๎เรียนมีทักษะใน
ก า รท า ง า น รั ก ก า รท า ง า น
สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎และ
มีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 5 ผู๎เรียนมีความรู๎
และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร

ตัวบ่งชี้สมศ.รอบสาม
(ประถมฯ)

มาตรฐานประกันคุณภาพ
ภายในสพฐ.(ปฐมวัย)

ตัวบ่งชี้สมศ.รอบสาม
(ปฐมวัย)

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1. ผู๎ เ รี ย นมี สุ ข ภาพ มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการ1.
กายและสุขภาพจิตที่ดี
ด๎านรํางกาย
ตัวบ่งชี้ที่ 2. ผู๎เรียนมีคุณธรรม มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการ3.
จริ ย ธรรมแ ละคํ า นิ ย ม ที่ พึ ง ด๎านอารมณ์และจิตใจ
ประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3. ผู๎เรียนมีความใฝ่รู๎ มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการ5.
และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง
ด๎านสังคม
6.

ตัวบ่งชี้ที่ 1. เด็กมีพัฒนาการ
ด๎านรํางกายสมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 4. ผู๎เรีย นคิดเป็น ทา มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการ
เป็น
ด๎านสติปัญญา

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 4. เด็ ก มี พั ฒ นาการ
ด๎านสติปัญญาสมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการ มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการ
เรียนของผู๎เรียน
ด๎านสติปัญญา

ตัว บ่ง ชี้ที่ 5. เด็ก มี ความพร๎อ ม
ศึกษาตํอในขั้นตํอไป

ตัวบ่งชี้ที่ 2. เด็กมีพัฒนาการ
ด๎านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 3. เด็ ก มี พั ฒ นาการ
ด๎านสังคมสมวัย

มาตรฐานที่ 7 ครู ป ฏิ บั ติ ง าน ตัวบ่งชี้ที่ 6. ประสิทธิผลของ มาตรฐานที่ 5 ครู ป ฏิ บั ติ ง าน ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 6. ประสิท ธิ ผลของ
ต า ม บ ท บ า ท ห น๎ า ที่ อ ยํ า ง มี การตั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น๎ น ต า ม บ ท บ า ท ห น๎ า ที่ อ ยํ า ง มี การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เน๎นเด็กเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 8 ผู๎บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
ม า ต ร ฐ า น ที่ 9 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึ ก ษา และผู๎ ป กครอง ชุ ม ชน
ปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน๎ า ที่ อ ยํ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัด
หลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นรู๎ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบ
ด๎าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล๎อมและการบริการที่สํงเสริม
ให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร๎าง
สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาเป็น
สังคมแหํงการเรียนรู๎

ตัวบ่งชี้ที่ 7. ประสิทธิภาพของ มาตรฐานที่ 6 ผู๎บริหาร
การบริหารจัดการและการพัฒนา ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่
สถานศึกษา
อยํางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัด
การศึกษา

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามี ตัวบ่งชี้ที่ 8. พัฒนาการของการ มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามี
การประกั น คุ ณ ภาพภายในของ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น โ ด ย การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึ ก ษาตามที่ ก าหนดใน สถานศึกษาและต๎นสังกัด
สถานศึกษาทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง
กฎกระทรวง

ตัวบ่งชี้ที่ 7. ประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการและการพัฒนาการ
สถานศึกษา

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 8. ประสิ ท ธิ ผ ลของ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานที่ 14 การพั ฒ นา ตัวบ่งชี้ที่ 9.ผลการพัฒนาให๎บรรลุ มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการ ตัวบ่งชี้ที่ 9. ผลการพัฒนาให๎
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สถานศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายตาม ตามปรั ชญา ปณิธ าน พัน ธกิจ และ สร๎ า งสํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให๎ บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธ
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นที่ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร จั ด ตั้ ง สถานศึ ก ษาเป็ น สั ง คมแหํ ง การ กิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา
กาหนด
สถานศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 10.ผลการพั ฒ นาตาม เรียนรู๎
จุ ด เน๎ น และจุ ด เดํ น ที่ สํ ง ผลสะท๎ อ น
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย จุ ด เน๎ น แนว
ทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษาเพื่ อ
พัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษาให๎
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 11.ผลการด าเนิ น งาน
โครงการพิเศษ เพื่อสํงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12.ผลการสํงเสริมพัฒนา
สถานศึก ษาเพื่อ ยกระดั บมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูํความ
เป็ น เลิ ศ เพื่ อ ให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา

มาตรฐานที่ 10 การพั ฒ นา
สถานศึ ก ษาให๎ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
ตามปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ และ
จุดเน๎นของการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 10 การพั ฒ นา ตัวบ่งชี้ที่ 10.ผลการพัฒนาตาม
สถานศึ ก ษาให๎ บ รรลุ เ ป้ า หมาย จุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อน
ตามปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ และ เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเน๎นของการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ 9 สถานศึ ก ษามี
การสร๎ า งสํ ง เสริม สนับ สนุ น ให๎
สถานศึ ก ษาเป็ น สั ง คมแหํ ง การ
เรียนรู๎

ตัวบ่งชี้ที่ 11.ผลการดาเนินงาน
โครงการพิเศษ
เ พื่ อ สํ ง เ ส ริ ม บ ท บ า ท ข อ ง
สถานศึกษา

มาตรฐานที่ 10 การพั ฒ นา
สถานศึ ก ษาให๎ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
ตามปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ และ
จุดเน๎นของการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนา
สถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพให๎สูงขึ้น

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 12.ผลการสํ ง เสริ ม
พัฒนาสถานศึก ษาเพื่ อ ยกระดั บ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พั ฒ นาสูํ ค วามเป็ น เลิ ศ เพื่ อ ให๎
สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
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ส่วนที่ 5
การกากับติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ
แผนปฏิบัติการงบประมาณปฐมวัย ประจาปี 2554 ได๎จัดระบบกากับติดตาม ประเมินผลการ
ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในรูปแบบการ
มีสํวนรํวมของคณะกรรมการ ดังนี้
1.การกากับ ติดตาม
1.1.จัดทารูปแบบการกากับติดตามแผนงาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์
1.2.จัดผู๎รับผิดชอบในการกากับติดตาม
2.การประเมินผล
2.1.แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
2.2.สร๎างเครื่องมือประเมินผล
2.3.ดาเนินการประเมินผลทั้งกํอนดาเนินโครงการเพื่อดูแลความเป็นไปได๎ระหวํางดาเนินโครงการ
เพื่อดูความก๎าวหน๎าและปรับปรุง แก๎ไขการดาเนินเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดาเนินการ
3.การตรวจสอบ
3.1.การประเมินตนเองตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ปฏิบัติ บันทึกผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา
3.2.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนะแนว
ทางแก๎ไขปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางชํวยเหลือสนับสนุน
4.การรายงานผล
4.1.รายงานผลการดาเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแตํละกิจกรรมที่กาหนดไว๎
4.2.เมื่อสิ้นสุดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในปีงบประมาณ แตํงตั้งคณะทางานสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อการปรับปรุง แก๎ไข กาหนดทิศทางจัดการศึกษา
4.3.เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดทารายงานผลการดาเนินงานจัดการศึกษา ตํอหนํวยงานบังคับ
บัญชา สานักงานประเมินมาตรฐานแหํงชาติ ประชาชน ชุมชน ท๎องถิ่น

คณะทางาน
1. นายอดิเรก บุญคง
2. นายทรงศิลป ดวงธนู
3. นายวัชนะ กวั้งซ๎วน
4. นายวีรมนต์ มนต์ฤทธานุภาพ
5. นายสุรกานต์ เชื้อคล้า
6. นางสาเภา มนต์ฤทธานุภาพ

ผู๎อานวยการโรงเรียน
ตาแหนํงครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ตาแหนํงครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ตาแหนํงครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ตาแหนํงครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ตาแหนํงครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
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7. นางเบญจวรรณ ดวงธนู
8. นางจงใจ ใจมนต์
9. นางวิไลลักษณ์ เชื้อคล้า
10. นางวิไลวรรณ ใจนวน
11. นางดวงตา บุรินทร์
12. นางระเบียบ คาไพเราะ
13. นางพงษ์รัตน์ เพิ่มพร
14. นายโกสิทธิ์ กลางมณี
15. นายสุเมธ อุ๎มเชื้อ
16. นางสมหมาย ศรวิมล
17. นายชานุวัตร งามใส

ตาแหนํงครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ตาแหนํงครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ตาแหนํงครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ตาแหนํงครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ตาแหนํงครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ตาแหนํงครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ตาแหนํงครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ตาแหนํงครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ตาแหนํงครู วิทยฐานะชานาญการ
ตาแหนํงครู 1
ตาแหนํง ธุรการโรงเรียน

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการ

142

143

ที่
1
2
3

แผนงาน
งานวิชาการ

- ชั้นวางอุปกรณ์

ที่
แผนงาน
4 บริหารงานทั่วไป
5 บริหารงานทั่วไป
6
7
8
9
10
11
ที่
12
13

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่/กิจกรรม งบประมาณ ผู๎รับผลประโยชน์
ผู๎รับผิดชอบ
โครงการวิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรือนในโรงเรียน
15,000
ม. 2
นายอดิศักดิ์ ดวงธนู
โครงการปรับปรุงซํอมแซมไฟฟ้าสํองสวํางบริเวณโรงเรียน บริเวณโรงเรียน
10,000 โรงเรียน/นักเรียน
นายอดิศักดิ์ ดวงธนู
- ที่ล๎างหน๎าแปรงฟัน
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ
20,000
อนุบาล 1 - 2 นางวิไลวรรณ ใจนวน

วิชาการ
วิชาการ
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร

แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่/กิจกรรม
โครงการประสานแนะแนวการศึกษา (ข๎อ 2)
โครงการสํงเสริมระเบียบ วินัยและประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
โครงการสอนภาษาอาเซียน(ภาษาจีน)
โครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน(ข๎อ 6)
โครงการสํงเสริมการทดสอบความรู๎
โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา (ข๎อ 3)
โครงการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน(ข๎อ 1.4)
โครงการพัฒนาครูสูํเทคโนโลยี(ข๎อ 3/- 1.3)
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นฐาน(SBM.) (ข๎อ 4)
โครงการสร๎างเครือขํายเพื่อป้องกันและปราบปรามการ

งบประมาณ ผู้รับผลประโยชน์

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผลประโยชน์

ผู้รับผิดชอบ
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ทุจริตชุมชน(ข๎อ 4)
โครงการสานสัมพันธ์บ๎าน วัด โรงเรียน(ข๎อ 4/2//2.1)
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา(ข๎อ
4/2.2.2.2)
โครงการประชุมและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษา(ข๎อ 3)
โครงการเชิดชูสถาบันรักบ๎านเกิด(ข๎อ 3/3.1)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วัฒนธรรมระหวํางประเทศสูํ
ประชาคมอาเซียน
โครงการสํงเสริมระเบียบวินัย และประชาธิปไตยในโรงเรียน
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