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สวนที่ 1

ขอมูลพื้นฐานโรงเรียน

1.ความเปนมา (ประวัติโรงเรียน)
โรงเรียนบานตาเปยง ที่ตั้งบานตาเปยง หมูที่ 1 ตําบลสําโรงปราสาท อําเภอปรางคกู
จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย 33170 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนตั้งแตระดับชั้นปฐมวัยจนถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตั้งอยูบนเนื้อที่ 67 ไร 2 งาน 5 ตารางวา
ความเปนมาของโรงเรียนบานตาเปยงตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2482 เริ่มเปดเรียนครั้งแรกตอมาเมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2585 ไดรับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยศาลาวัดเปนที่เลาเรียน
เรียกวา โรงเรียนประชาบาลตําบลหนองเชียงทูน 3 ( วัดบานตาเปยง ) รับเด็กในเกณฑพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษาในระดับชั้นมูลศึกษา ตอมาในป พ.ศ.2512 ไดรบั จัดสรรงบประมาณสรางอาคารแบบ ป .1 ซ
ขนาด 5 หองเรียนเปนจํานวนเงิน 150,000 บาท จึงไดนํามาสรางในที่ดิน 67 ไร 2 งาน 5 ตารางวา
เริ่มสรางเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2513 และเปดใชอาคารเรียนหลังใหมเมื่อ ป พ.ศ.2514 เปนตนมา
โรงเรียนไดเปดสอนชั้นประถมปลาย จนครบทุกชั้น (ป.1 –ป. 7) ในปพ.ศ. 2516 ซึ่งเปนสถานที่ของ
โรงเรียนในปจจุบันนี้
ภารกิจสถานศึกษา (ภารกิจตามกฎหมาย)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดกรอบและแนวทางในการดําเนินการจัดการศึกษาทุกดานดังตอไปนี้
1. ดานสิทธิและหนาที่ทางการศึกษา กําหนดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายและ
ใหความสําคัญกับการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส
2. ดานระบบการศึกษา กําหนดใหจัดการศึกษา 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยบูรณาการใหเปนการศึกษาตลอดชีวิต
3. ดานการจัดการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรูโดยใหความสําคัญกับหลักสูตรผูเรียน เนื้อหาสาระ
วิธีการเรียนการสอน แหลงเรียนรู และกระบวนการเรียนรูในชุมชน สื่อการเรียนการสอน
4. ดานการบริหารและจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เนนการกระจายอํานาจ การจัดโครงสรางของกระทรวงทั้งสวนกลาง เขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
5. ดานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก
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6. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมใหมีระบบ และกระบวนกากรผลิตการพัฒนาครู
และบุคลากรให มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม จั ดใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึ กษาและ
ผูบริหารการศึกษา กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล
เพื่อใหมีรายไดเพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ รวมถึงการนําทรัพยากรบุคคล ผูมี
ประสบการณ ความรู ความชํานาญและภูมิปญญาทองถิ่น มาถายทอดเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษา
7. ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ใหมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพื่อใช
ในการจั ด การศึ ก ษา และจั ด สรรให ผู เ รี ย นอย า งเสมอภาค มี ร ะบบการบริ ห ารทรั พ ยากรที่ ค ล อ งตั ว มี
ประสิทธิภาพ
8. ดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สงเสริมสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษา
รวมทั้ งพั ฒ นาบุ คลากรทั้ งผู ผ ลิ ตและผู ใ ช เ ทคโนโลยี เพื่ อการศึก ษา เพื่ อใหมี ความรูทั กษะมี คุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
2.สภาพทั่วไป
2.1 ที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ บานตาเปยง หมูที่ 1 ตําบลสําโรงปราสาท อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ
หางจากอําเภอปรางคกู จํานวน 15 กิโลเมตร หางจากจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 80 กิโลเมตร
หางจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จํานวน 55 กิโลเมตร
2.2 เขตบริการของโรงเรียน
เขตบริการของโรงเรียนบานตาเปยงประกอบดวย เขตพื้นที่การปกครองจํานวน 1 ตําบล 6 หมูบาน
ไดแก
หมูที่ 1
บานตาเปยง
หมูที่ 7
บานหนองผึ้ง
หมูที่ 12
บานโจด
หมูที่ 13
บานดงบัง-ฮองขาม
หมูที่ 14
บานนอยนาเจริญ
หมูที่ 16
บานศรีเมืองใหม
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2.3 แผนที่โรงเรียนบานตาเปยง
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2.5 ขอมูลอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑพื้นฐาน
รายการ

อาคารเรียน (หลัง)
 หองเรียน (หอง)
อาคารประกอบ
 หองสวม (ที่)
 บานพักครู (หลัง)
 อาคารฝกงาน (หลัง)
 อาคารอเนกประสงค (หลัง)
 หอประชุม (หลัง)
 โรงอาหาร (หลัง)
ครุภัณฑพื้นฐาน
 โทรศัพท (เลขหมาย)
 คอมพิวเตอร (เครื่อง)

จํานวนที่มี

หมายเหตุ

5
33
5
2
1
1
1

ขออนุญาตรื้อถอน จํานวน 3 หลัง

-

2.6 รายนามผูบริหารจากอดีตถึงปจจุบัน
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
1
นายคําภู เอกนาม
ครูใหญ
2
นายสา ผองแผว
ครูใหญ
3
นายคําหมื่น ยาวะโนภาส
ครูใหญ
4
นายสนั่น กาลพันธ
อาจารยใหญ
5
นายบุญเลี่ยม เข็มทอง
รักษาราชการในตําแหนงอาจารยใหญ
6
นายศักดิ์เกษม ติละบาล
อาจารยใหญ
7
นายสุนันท พรมลา
ผูอํานวยการโรงเรียน
8
นายสมัย โนนสูง
ผูอํานวยการโรงเรียน
9
นายชูเกียรติ บุญกะนันท ผูอํานวยการโรงเรียน
10
นายพิศาล ธรรมบุตร
รองผูอํานวยการปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการโรงเรียน
11
นายชูเกียรติ บุญกะนันท
ผูอํานวยการโรงเรียน
ผูอํานวยการโรงเรียน
12
นายสําราญ ไพรศรี
ผูอํานวยการโรงเรียน
13
นายไพรี มังษะชาติ

ป พุทธศักราช
2482-2483
2483-2484
2484-2516
2416-2428
2528-2531
2531-2532
2532-2544
2544-2544
2544-2545
2545-2548
2548-2549
2549-2556
2556-ปจจุบัน
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2.7 ประชากร
ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียน บานตาเปยง มีประชากร รวมทั้งสิ้น 2,692 คน
แยกเปนชาย จํานวน 1,343 คน และหญิง จํานวน 1,349 คน โดยมีประชากรวัยเรียน(อายุ 4- 17 ป)
ที่อาศัยอยูในเขตบริการ จํานวน 686 คน หรือรอยละ 25.15 ของประชากรทั้งหมด ดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบานตาเปยงจําแนกตามเพศและเขตการปกครอง
ตําบล / ชื่อบาน
จํานวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
ตําบล สําโรงปราสาท
1. หมูที่ 1 บานตาเปยง
2. หมูที่ 7 บานหนองผึ้ง
3. หมูที่ 12 บานโจด
4.หมูที่ 13 บานดงบัง-ฮองขาม
5. หมูที่ 14 บานนอยนาเจริญ
6. หมูที่ 16 บานศรีเมืองใหม
รวมทั้งหมด

317
235
188
230
204
169
1,343

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

303
225
205
227
211
178
1,349

620
460
393
457
415
347
2,692
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แหลงเรียนรู,ภูมิปญญาทองถิ่นและการใชแหลงวิชาการนอกระบบ

แสดงแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นและการใชแหลงวิชาการในและนอกระบบ
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
แหลงเรียนรูภายใน
สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป
ชื่อแหลงเรียนรู
1. หองสมุด
2. หองปฏิบัติการทางภาษา
3. หองวิทยาศาสตร
4. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
5. แปลงเกษตรสวนครัว
6. สภาพบริเวณโรงเรียน
7. หองเรียน
8. บอเลี้ยงปลา
9. โรงเรือนเลี้ยงไก
10. หองครัว
11. สนามกีฬา
12. แปลงสมุนไพร
13. แปลงนาโรงเรียน
14.ศาลเจาที่
15. สวนกลวย
16. สวนมะนาว
17. สวนไผ

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน

แหลงเรียนรูภายนอก/ภูมิปญญาทองถิ่น
ชื่อแหลงเรียนรู/ ภูมิปญญาทองถิน่
1. วัดโพธิ์ศรีสมโภช(ตาเปยง)
2. สํานักสงฆบานโจด
3. สํานักสงฆบานหนองผึ้ง
4.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
5.องคการบริหารสวนตําบล
6.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
7.โคกปาแดง
8.หมูบานในเขตบริการ
9.ลําหวยกุดจง

ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
สถิติการใช
จํานวนครั้ง/ป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
ตลอดป
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ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน
ในปการศึกษานี้
1) นายเส็ง ศรีวัง ใหความรูเรื่อง การปลูกพริก สถิติการใหความรูในปการศึกษาที่ผานมา 4
ครั้งตอป
2) นายชา กมูลลึก ใหความรูเรื่อง การปลูกมันสําปะหลัง สถิติการใหความรูในปการศึกษา
ที่ผานมา 2 ครั้งตอป
3) นายรวน เข็มทอง ใหความรูเรื่อง การจักสาน สถิติการใหความรูในปการศึกษาที่ผานมา
2 ครั้งตอป
4) นางลําดวน ระยับศรี ใหความรูเรื่อง การเลี้ยงไหม สถิติการใหความรูในปการศึกษาที่
ผานมา 2 ครั้งตอป
5) นางขุสุมา จําปาพันธ ใหความรูเรื่องการยอมผาดวยสีธรรมชาติและกรทอผาไหม สถิติ
ในปการศึกษาที่ผานมา 2 ครั้งตอป
6.)นางนอย ไชยโคตร ใหความรูเรื่องการทอผาไหมและการจัดจําหนาย สถิติในป
การศึกษาที่ผานมา 2 ครั้งตอป
7.)นางสังวาล เข็มทอง ใหความรูเรื่องการประกอบอาหารคาวและอาหารหวาน สถิติใน
ปการศึกษาที่ผานมา 6 ครั้งตอป
8.)นายมีชัย จําปาพันธ ใหความรูเรื่องการประกอบพิธีทางพรามหณ เชนการเชนปูตา
การสูตรขวัญ การตั้งศาลสถิติในปการศึกษาที่ผานมา 2 ครั้งตอป
9.)นายจําปา ชนะสงคราม ใหความรูเรื่องการเปาแคน/หมอพรามหมณ
สถิติในปการศึกษาที่ผานมา 1 ครั้งตอป
10.)นางทิพวรรณ โพธิ์ศรี ใหความรูเกี่ยวกับโรคติดตอ/แพทยประจําตําบล
สถิติในปการศึกษาที่ผานมา 1 ครั้งตอป
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2.8 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียน บานตาเปยง สามารถสรุปโดยสังเขป ไดดังนี้
1.พื้นที่ที่เปนพื้นที่ราบ เปนหมูบานในชนบทอยูรอบๆโรงเรียน ซึ่งมี หมูที่ 1
หมูที่ 7 หมูที่ 12 หมูที่ 13 หมูที่ 14 หมูที่ 16 อยูในเขตบริการของโรงเรียนมีนักเรียนอยูใ นเกณฑ
ภาคบังคับเขาเรียนตั้งแตระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตนซึ่ง มีประชากรประมาณ 808 คน
มีจํานวนหลังคาเรือนประมาณ 595 หลังคาเรือน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก สํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลสําโรงปราสาท โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาเปยง วัดโพธิ์ศรีสมโภชน
(วัดบานตาเปยง) สํานักสงฆบานโจด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลสําโรงปราสาท ที่ทําเลสาธารณปาโคกแดง
2. อาชีพหลักของชุมชน อาชีพเกษตรกรรม (ทํานา) อาชีพรับราชการ อาชีพรับจาง ธุรกิจ
สวนตัว อาชีพเสริมภูมิปญญาทองถิ่นคือ อาชีพทอผาไหม การเลี้ยงหมอน เกษตรกรรมเสริมรายไดตาม
ฤดูกาลการปลูกพริก ปลูกขาวโพดหวาน ประชากรในชุมชนนับถือศาสนา พุทธ ใชภาษาลาว สวย
เขมรและภาษาไทยในการสื่อสาร มีประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจัก คือ ประเพณีบุญบองไฟ
ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง ฮีตสิบสองครองสิบสี่ตามประเพณีของภาคอีสาน การรําแมมด-รําผี
ฟา บุญผเวสเทศนมหาชาติ
2.9 การคมนาคมขนสง
ในเขตบริการของโรงเรียน บานตาเปยง มีเสนทางคมนาคมทางรถยนตระหวางหมูบาน
หมูที่ 1 หมูที่ 7 หมูที่ 12 หมูที่ 13 หมูที่ 14 หมูที่ 16 ตัดผานโรงเรียน ปจจุบันนับวา สะดวกและ
รวดเร็วเนื่องจากมีโครงขายการคมนาคมสะดวกและรวดเร็วเปนเสนทางชองทางการจราจร ซึ่งประกอบดวย
1.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 สาย คือ หมูที่ 7 บานหนองผึ้ง หมูที่ 13 บานดงบัง-ฮองขาม
หมูที่ 16 บานศรีเมืองใหม
2.ถนนลาดยาง 1 สาย คือ หมูที่ 1 บานตาเปยง หมูที่ 12 บานโจด
หมูที่ 14 บานนอยนาเจริญ
2.10 การเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ภายในเขตบริการของโรงเรียนบานตาเปยง สวนใหญจะขึ้นอยูกับ
ภาคเกษตรกรรมเปนหลักประกอบดวย การทํานา การเลี้ยงสัตว การทอผาไหม การปลูกพืชเศรษฐกิจ
ระยะสั้น ที่ทํารายไดเขาหมูบาน ไดแก การปลูกขาวโพด ปลูกพริก การปลูกผักตามฤดูกาล สวนสาขาการ
ประมง ไดแก กุง ปลา หอย เปนตน สาขาอันดับรองจากภาคเกษตรกรรม คือ อาชีพเสริม ภาคอุตสาหกรรม
ภายในครอบครัว เชน ทอผาไหม การเลี้ยงหมอน
ทั้งนี้ จากการสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) ป 2562 ซึ่งมีจํานวนประชากรที่มีงานทําและ
มีรายไดตอป สูงกวา 2,000 บาท คิดเปนรอยละ 50.00 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดคิดเปนรายไดเฉลี่ย
ตอคนตอป 2,000 บาท และเมื่อพิจารณาเปนรายหมูบานปรากฏผลดังนี้
หมูที่ 1
บานตาเปยง
จํานวน 2,000 บาท
หมูที่ 7
บานหนองผึ้ง
จํานวน 1,800 บาท
หมูที่ 12 บานโจด
จํานวน 1,800 บาท
หมูที่ 13 บานดงบัง-ฮองขาม จํานวน 1,500 บาท
หมูที่ 14 บานนอยนาเจริญ จํานวน 2,500 บาท
หมูที่ 16 บานศรีเมืองใหม จํานวน 2,000 บาท
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2.11 การสาธารณสุข
ในเขตบริการของโรงเรียนบานตาเปยง มีจํานวนสถานบริการดานการแพทยและสาธารณสุขดังนี้
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
1
แหง
3.ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ตาราง 4 จํานวนนักเรียนในภาพรวมแยกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2562
(ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
กอนประถม
ประถม
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
ระดับ
ศึกษา
ศึกษา
ตอนตน
ตอนปลาย
เขตบริการ
(อ.2 – อ.3)
(ป.1– ป.6)
(ม.1-ม.3)
(ม.4 – ม.6)
บานตาเปยง
12
31
24
บานหนองผึ้ง
4
21
15
บานโจด
3
12
7
บานดงบัง-ฮองขาม
5
13
3
บานนอยนาเจริญ
6
17
8
บานศรีเมืองใหม
4
14
12
นอกเขตบริการ
3
3
รวม

34

111

72

ตารางที่ 5 ขอมูลเด็กพิเศษเรียนรวม เด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน
ระดับชั้น
ประเภทนักเรียน
เด็กพิเศษเรียนรวม
เด็กดอยโอกาส
ประถมศึกษา
25
217
มัธยมศึกษาตอนตน
16
217
รวม
41
217
หมายเหตุ กรอกขอมูลเฉพาะจํานวนนักเรียนที่พิการและดอยโอกาส
ไมรวมจํานวนนักเรียนปกติ

-

รวม
67
40
22
21
31
30
6
217

เด็กออกกลางคัน
-

ตารางที่ 6 แสดงขอมูล ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ระดับ
น้ําหนักต่ํากวา น้ําหนักสูงกวาเกณฑ สวนสูงต่ํากวา น้าํ หนักและสวนสูง รวม
เกณฑ
(เด็กอวน)
เกณฑ
ต่ํากวาเกณฑ
ประถมศึกษา
12
23
28
63
มัธยมศึกษา
2
2
4
8
14
25
32
รวม
71
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นักเรียนกอนประถมศึกษาและประถมศึกษาจําแนกรายชั้นและเพศปการศึกษา 2562
ชั้นเรียน
จํานวน
จํานวนนักเรียน
หมายเหตุ
หองเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 2
1
7
12
19
อนุบาล 3
1
8
7
15
รวมกอนประถมศึกษา
2
15
19
34
ประถมศึกษาปที่ 1
1
7
7
14
ประถมศึกษาปที่ 2
1
13
9
22
ประถมศึกษาปที่ 3
1
13
6
19
ประถมศึกษาปที่ 4
1
12
11
23
ประถมศึกษาปที่ 5
1
5
9
14
ประถมศึกษาปที่ 6
1
8
11
19
รวมประถมศึกษา
6
58
53
111
รวมทั้งหมด
8
73
72
145
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนจําแนกรายชั้นและเพศ ปการศึกษา 2562
ชั้นเรียน
จํานวน
จํานวนนักเรียน
หองเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปที่ 1
1
17
13
30
มัธยมศึกษาที่ที่ 2
1
8
12
20
มัธยมศึกษาปที่ 3
1
8
14
22
รวมมัธยมศึกษาตอนตน
3
33
39
72
รวมทั้งหมด
3
33
39
72

ตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียน
ครูผูชวย
ครู คศ.1
ครู คศ.2
ครู คศ.3
พนักงานราชการ
ครูพีเลี้ยงเด็ก LD
เจาหนาทีธ่ ุรการ
ลูกจางประจํา(นักการฯ)
ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
รวม

หมายเหตุ

ขอมูลจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562
ป.4.ม.3 ม.6
ป.กศ.ปวช. ป.กศ.สูง พ.ม. ปริญญาตรี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1
1
1
2
4
4
1
1
1
1
1
7
9

ปริญญาโท
ชาย หญิง
-
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายละเอียดบุคลากรสถานศึกษา
อัน
วัน/เดือน/ วัน/เดือน/ป
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
ดับ
ปเกิด
บรรจุ
คศ.
ผู
อ

า
ํ
นวยการฯ
3/ต.ค./03
18/ส.ค./23
นายไพรี มังษะชาติ
3
นางศิริพร อินทมาศ
ครู
3
4/มี.ค./03 18/พ.ค./22
นางจิราพร โมลา
ครู
3
13/ก.ค./03 1/พ.ค./24
นาย เพ็ง
โมลา
ครู
2
3/ต.ค./03 1/พ.ค./24
นางอารี
ธรรมรักษ
ครู
3
23/มิ.ย.10 29/มิ.ย./33
นายสมนึก คําสอน
ครู
3
4/ธ.ค./05 10/พ.ค./28
นายบุญเลิศ เข็มทอง
ครู
3
10/ส.ค./08 3/ต.ค./34
นายสุภัทร สังขรัตน
ครู
3
19/ส.ค./07 1/ก.ค./36
นางกุลธิกานต แสนละเอียด
13/ต.ค./21 25/ก.พ./53
ครู
๒
นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
ครู
2
5/เม.ย./14 16/พ.ค./37
นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
7/มี.ค./26
15/ส.ค./54
ครู
1
ครู
ผ
ช

ู
ว

ย
นางสาวจิราพรรณ ดังกอง
22/มี.ค./35
2/พ.ย./59
ครู
ครูผูชวย
29/มิ.ย./33 19/ก.พ./61
นายศิภกาญจน เสมอ
ครู
พนักงานราชการ พนักงานราชการ 4/ส.ค./35
25/ธ.ค.60
นางสาวสนิท ศรีทะเสน
นายชม
เข็มทอง ครูผูทรงคุณคา
2
12/มิ.ย./01 1/มี.ค./26
นางสาวสุจติ รา เพ็งพันธ
ครูธุรการ ครูธุรการ 18/ส.ค./29 1/ต.ค./52
นักการภารโรง นักการภารโรง 15/ก.ย./19
นายณรงค ศรีวัง
1/ธ.ค./48

วุฒิการ
ศึกษา

วิชาเอก

ศษ.ม.
ค.บ.
ศษ.บ.
ปวช.
ค.ม.
ค.ม.
วท.บ.
ศษ.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.ม.
บชบ.
ม.6

บริหารการศึกษา
คหกรรมศาสตร
การประถมศึกษา
เกษตรกรรม
บริหารการศึกษา
คณิต-ฟสิกส
เทคโนโลยีทางการศึกษา

พลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
การประถมศึกษา
ปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
บริหารการศึกษา
การบัญชี
-

ห น า | 13
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ-สกุล
นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
นางจิราพร โมลา
นายบุญเลิศ เข็มทอง
นายเพ็ง โมลา
นางกุลธิกานต แสนละเอียด

นางสาวสนิท ศรีทะเสน
นายชม เข็มทอง
นายศิภกาญจน เสมอ
นางอารี ธรรมรักษ
นางศิริพร อินทมาศ
นางสาวจิราพรรณ ดังกอง
นายสมนึก คําสอน
นายสุภัทร สังขรัตน
นางสาวสุจิตรา เพ็งพันธ
นายณรงค ศรีวัง

รายละเอียดการปฏิบัติการของบุคลากร
ประจําชั้น
ปฏิบัติการสอน
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 3
อนุบาลปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 1 ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2 ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4 ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5 ประถมศึกษาปที่ 1-6
ประถมศึกษาปที่ 5 ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6 ประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 1-3
มัธยมศึกษาปที่ 2 มัธยมศึกษาปที่ 1-3
มัธยมศึกษาปที่ 2 มัธยมศึกษาปที่ 1-3
มัธยมศึกษาปที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 1-3
มัธยมศึกษาปที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 1-3
ครูธุรการ
งานธุรการ
นักการภารโรง
งานชาง

วิชา

6 กิจกรรม
6 กิจกรรม
8 กลุมสาระการเรียนรู
8 กลุมสาระการเรียนรู
8 กลุมสาระการเรียนรู
8 กลุมสาระการเรียนรู
1 กลุมสาระการเรียนรู( อังกฤษป. 1-6)
8 กลุมสาระการเรียนรู
8 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย/วิทย/สังคม
การงานฯ/สังคม/ศิลปะ
อังกฤษ/วิทย
คณิตศาสตร/วิทยาศาสตร
สุขพลฯ/แนะแนว/ศิลปะ/สังคม
งานธุรการ
งานชาง
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ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ขอมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานตาเปยง

ชื่อ-สกุล

นายสมหมาย กรกรรณ
นายนิโรจน สมสนิท
นายไพรี มังษะชาติ
พระอาจารยสมพงษ ญาณสุโภ
นายทองสุข แสนละเอียด
นายจําปา ชนะสงคราม
นายปรีชา จําปาพันธ
นายไชยา ยกพล
นายเพ็ง โมลา
นายสุทธิ สิทธิจันทร
นายมรกต เข็มทอง
นางละมัย คําภา
นายมีชัย
จําปาพันธ
นายพิจิต สมศรี
นายวีระ เพ็งพันธ
นายกิตติศักดิ์ ระยับศรี
นายยศวัฒน เข็มทอง
นายบุญเลิศ อักษร
นายสมศักดิ์ พันจันดา
นางบุญลอด จันทํา
นายประเทือง ยาวะโนภาส

ที่มาของคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูอํานวยการโรงเรียน
พระสงฆ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูทรงคุณวุฒิ
ศิษยเกา
ผูปกครอง
ครู
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ตําแหนง

ประธานกรรมการฯ
รองประธานฯ
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
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ขอมูลผูบริหาร

1) ชื่อ-สกุล ผูอํานวยการโรงเรียนนายไพรี มังษะชาติ โทร
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา การบริหารการศึกษา ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต วันที่ 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จนถึงปจจุบัน เปนเวลา 1 ป 5 เดือน
2) รองผูอํานวยการโรงเรียน - คน
3)ขอมูลเด็ก (เฉพาะปฐมวัย)ปจจุบันโรงเรียนมีขอมูลเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยดังนี้
ปจจุบันโรงเรียนบานตาเปยง เปนโรงเรียนขนาดเล็ก เปดทําการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในรอบ 4 ปการศึกษาที่ผานมามีนักเรียนเฉลี่ยปการศึกษาละ 220
คน และคาดการณใน 4 ป การศึกษาขางหนาจะมีนักเรียนเฉลี่ยปการศึกษาละ 230 คน
ปรัชญา / สุภาษิต คําขวัญ และสีประจําโรงเรียน
คําขวัญของโรงเรียน
“ กตัญู ซื่อสัตย รักศักดิ์ศรี ”
สีประจําโรงเรียน
“ แดง – น้ําเงิน ”
อักษรยอโรงเรียน
“ ต.ป.”
ปรัชญาของโรงเรียน
นตฺถิ ปฺญา สมาอาภา ( แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี )
ปรัชญาการศึกษา
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ถือวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
อัตลักษณของโรงเรียน
ผูเรียนมีทักษะอาชีพและทักษะอาชีพ
เอกลักษณของโรงเรียน
เปนเลิศดานกีฬา นําพาคุณธรรม
ตราสัญลักษณของโรงเรียน
“ เปนตรารูป สพฐ. มีคําวาโรงเรียนบานตาเปยง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต ๓ อยูนอกวงกลมลอมรอบตราสัญลักษณ ”
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โครงสรางการบริหารสถานศึกษา
ตามขอบขายและภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษา 2561
โรงเรียนบานตาเปยง
ผูอํานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการที่ปรึกษา
งานบริหารวิชาการ
-นายสมนึก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานบริหารงบประมาณ

งานบริหารงานบุคคล

คําสอน

-นายบุญเลิศ เข็มทอง
-นางจันทราภรณ ธรรมนิยม -นายเพ็ง โมลา
-นายศิภกาญจน เสมอ -นางศิริพร อินทมาศ
-นางสาวสนิท ศรีทะเสน -นางสาวจิราพรรณ ดังกอง
-นางอารี ธรรมรักษ
-นางสาวเอี่ยมพร จันทอง

-นางจิราพร โมลา
-นางศิริพร อินทมาศ
-นายบุญเลิศ เข็มทอง
-นายเพ็ง โมลา

-นางสาวเอี่ยมพร จันทอง

-นางสาวสุจิตรา เพ็งพันธ
คณะกรรมการสภานักเรียน

งานบริหารงานทั่วไป
-นางอารี ธรรมรักษ
-นายสุภัทร สังขรัตน
-นางศิริพร อินทมาศ
-นางกุลธิกานต แสนละเอียด
-นายศิภกาญจน เสมอ
-นางสาวจิราพรรณ ดังกอง

-นางจันทราภรณ ธรรมนิยม

-นายณรงค ศรีวัง

ครูประจําชั้น/วิชา

เครือขายผูปกครอง

นักเรียน

โครงสรางการจัดชั้นเรียน
ปฐมวัย

ชวงชั้นที่ 1

ชวงชั้นที่ 2

ชวงชั้นที่ 3

นางจันทราภรณ ธรรมนิยม หัวหนา
นางจันทราภร ธรรมนิยม อนุบาลปที่ 2
นางสาวเอี่ยมพร จันทอง อนุบาลปที่ 3
นายเพ็ง โมลา
หัวหนา
นางจิราพร โมลา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
นายบุญเลิศ เข็มทอง ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2
นายเพ็ง โมลา
ชัน้ ประถมศึกษาปที่
นางกุลธิกานต แสนละเอียด หัวหน้ า
นางกุลธิกานต แสนละเอียด ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4
นางสาวสนิท ศรี ทะเสน ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5
นายชม เข็มทอง
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5
นายศิภกาญจน เสมอ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
นางศิริพร อินทมาศ
หัวหนา
นางศิริพร อินทมาศ/ นางสาวจิราพรรณ ดังกอง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
นางอารี ธรรมรักษ
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2
นายสุภัทร สังขรัตน/นายสมนึก คําสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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ขอบขายแผนงานบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบานตาเปยง
แบงเปน 4 แผนงาน ดังนี้

แผนงานวิชาการ

แผนงานงบประมาณ

แผนบุคลากร

1. การพัฒนาหรือการดําเนินการ
เกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรทองถิ่น
2. การวางแผนดานการวิชาการ
3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
6. การวัดผล ประเมินผล และ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
7. การวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา
8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลง
เรียนรู
9. การนิเทศการศึกษา
10. การแนะแนว
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา
12. การสงเสริมชุมชนใหมีความ
เขมแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความรวมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องคกรอื่น
14. การสงเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร
หนวยงาน สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอื่นที่จัดการศึกษา
15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานดานวิชาการของ
สถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพื่อใชในสถานศึกษา
17. การพัฒนาสื่อ และใชสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

1. การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอ
ตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอตอเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การจัดทําแผนการใชจายเงิน ตามที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
3. การอนุมัตกิ ารจายงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
5. การรายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณ
6. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการ
ใชงบประมาณ
7. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการ
ใชผลผลิตจากงบประมาณ
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา

1. การวางแผนอัตรากําลัง
2. การจัดสรรอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
4. การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้น
การยายขาราชการครุและ
บุคลากรทางการศึกษา
5. การดําเนินการเกี่ยวกับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน
6. การลาทุกประเภท
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. การดําเนินการทางวินยั และ
การลงโทษ
9. การสั่งพักราชการและการสั่ง
ใหออกจากราชการไวกอ น

9. การปฏิบัติงานอืน่ ใดตามที่ไดรับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพือ่ การศึกษา
10. การการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
11. การวางแผนพัสดุ
12. การกําหนดรูปแบบรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง
ที่ใชงบประมาณเพื่อเสนอตอเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
13. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพือ่
การจัดทําและจัดหาพัสดุ
14. การจัดหาพัสดุ
15. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนาย
พัสดุ
16. การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
17. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จายเงิน
18. การจัดทําบัญชีการเงิน
19. การจัดทํารายงานทางการเงิน และงบ
การเงิน
20. การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี
ทะเบียนและรายงาน

10. การรายงานการดําเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ
11. การอุทธรณและการรองทุกข
12. การจัดระบบและการจัดทํา
ทะเบียนประวัติ
13. การจัดทําบัญชีรายชือ่ และการ
ใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
14. การสงเสริมการประเมินวิทย
ฐานะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
15. การสงเสริมและยกยองเชิดชู
เกียรติ
16. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
17. การสงเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรมสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
18. การริเริ่มสงเสริมการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
19. การพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

แผนงานบริหารทั่วไป
1, การพัฒนาระบบเครือขายขอมูล
สารสนเทศ
2. การประสานงานและพัฒนา
เครือขายสถานศึกษา
3. การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา
4. งานวิจยั เพื่อการพัฒนานโยบายและ
แผน
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องคกร
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8. การดําเนินงานธุรการ
9. การดูแลอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม
10. การจัดทําสํามะโนประชากร

11. การรับนักเรียน
12. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
13. การประสานงานจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
15. การทัศนศึกษา
16. การสงเสริมงานกิจการนักเรียน
17. การประชาสัมพันธงานการศึกษา
18. การสงเสริม สนับสนุนและ
ประสานงานการจัดการศึกษา ของบุคคล
องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอืน่ ที่
จัดการศึกษา
19. งานประสานราชการสวนภูมิภาคและ
สวนทองถิน่ 0
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
21. การจัดระบบการควบคุมภายใน
หนวยงาน
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพือ่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการลงโทษนักเรียน
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ระดับปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรมประจําปการศึกษา 2562

1.ผลิตสื่อปฐมวัย
2.พัฒนาศักยภาพนักเรียนปฐมวัย
3.พัฒนาหลักสูตร และสาระทองถิ่นระดับปฐมวัย
4.สงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ยิ้มใส ไหวสวย มารยาท ดีนักเรียนระดับปฐม
5.โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียน
6.การเรียนรูแบบโครงงานฝกทักษะอาชีพการทําขนม

แผนงานบุคคลกร

1. เสริมสรางขวัญและกําลังใจ
2.ทําเนียบบุคลากรและโครงสรางการบริหารของสถานศึกษา
3.พัฒนาบุคลากร
4.พัฒนาครูสูมืออาชีพ
5.โครงการสานสายใยศิษยรักสถาบัน
6.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
Professional Learning Community (PLC)

แผนงานงบประมาณ

1.ควบคุมการใชสาธารณูปโภคในโรงเรียน
2.พัฒนาระบบงานการเงิน พัสดุและธุรการ
3. พัฒนางานพัสดุ
4.โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ป อยางมีคุณภาพ
5.สนับสนุนนักเรียนดานปจจัยพืน้ ฐาน
6.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2562

แผนงานวิชาการ

1.สงเสริมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.สงเสริมการใชสื่อและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
3.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.สงเสริมนิสัยรักการอาน
5.แขงขันความเปนเลิศนักเรียน
6.นิเทศภายใน
7.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
8.ยกระดับสูความเปนเลิศทางวิชาการ
9. สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10.ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
11.การพัฒนาการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา
12.การวัดและประเมินผล
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13.การอานออก เขียนได
14.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู

แผนงานบริหารทั่วไป

1.จัดทําสํามะโนประชากรกอนวัยเรียน
2.ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.พัฒนาแหลงเรียนรูและปรับปรุงภูมิทัศนในโรงเรียน
4.สงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการ
5.พัฒนาบุคลากรดานระบบสารสนเทศทางการศึกษา
6.การฝกทักษะอาชีพชางตัดผมชาย-หญิงสรางรายไดระหวางเรียนแกนักเรียน
7.กิจกรรมสหกรณในโรงเรียน
8.กิจกรรมวันสําคัญ
9.การจัดการธนาคารขยะ
10.ปจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3
11.กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเขาคายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญและสามัญรุนใหญ/เดินทางไกลลูกเสือ
สํารอง
12.จัดวางระบบควบคุมภายใน
13.การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
14.การลดสูบบุหรี่ลดดื่มสุราและยาเสพติด
15.ประชาธิปไตยในโรงเรียน
16.การสงเสริมคุณลักษณะจริยธรรมและตามคานิยม 12 ประการ
17.การประชุมผูปกครองนักเรียน
18.อาหารกลางวัน
19.อาหารเสริม (นม)
20.การแปรรูปอาหารเพื่อสงเสริมหารายไดระหวางเรียนสูสหกรณโรงเรียน
21.โรงเรียนคุณธรรม
22.สงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ยิ้มใส ไหวสวย มารยาท ดี
23. To Be Number One รณรงคปองกันยาเสพติดในโรงเรียนและการออกกําลังกาย
24. ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
25.โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
26.โครงการเพาะเห็ดนางฟาเพื่อสรางรายไดระหวางเรียน
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2. ภารกิจสถานศึกษา (ภารกิจตามกฎหมาย )

เนื่องจากรัฐบาลไดมีนโยบายที่จะปฏิรูปการศึกษาจึงไดตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 ขึ้นโดยมีสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาตามมาตรา 47, 48, และกฎกระทรวง วาดวยระบบ
หลักเกณฑ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ความวา
มาตรา 47
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลักเกณฑ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 48
ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผย
ตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
และ กฎกระทรวง วาดวยระบบหลักเกณฑ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2546
ซึ่งโรงเรียนไดอาศัยกฎระเบียบดังกลาวขางตนเปนหลักในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา

1 ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนบานตาเปยง ไดดําเนินการจัดการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียน กลุมอายุ 4 - 11 ป เขา
เรียนในระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ในปการศึกษา 2562 ดังนี้
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรวัยเรียน กลุมอายุ 4 – 11 ป ที่เขาศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2562
กลุมอายุ
ประชากร

เขาเรียน
ในเขต
นอกเขต
325
317
8
รวม
325
317
8
หมายเหตุ ขอมูลประชากร ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ตารางที่ 2 แสดงอัตราการเขาเรียน
ระดับชั้น

ประชากร
วัยเรียน
ประถมศึกษาปที่ 1
20
(อางอิง : ขอมูลสารสนเทศโรงเรียน ขอมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561)

คิดเปนรอยละ
ในเขต
นอกเขต
97.54
2.46
97.54
2.46

อัตราการเขาเรียน ป กศ. 2562
เขาเรียน

รอยละ

๑๕

๗๕
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รอยละ
กรณีอื่น ๆ

หาเลี้ยง
ครอบครัว

อพยพตาม
ผูปกครอง

เจ็บปวย/
อุบัติเหตุ

ตองคดี/ถูกจับ

มีปญหาในการ
ปรับตัว

สมรสแลว

มีปญหา
ครอบครัว

จํานวนเด็กออกกลางคัน จําแนกประเภท 9 ประเภท
ฐานะยากจน

ตารางที่ 3 การออกกลางคัน
ระดับชั้น
นร.
ทั้งหมด

อ.1
18
อ.2
16
ป.1
22
ป.2
20
ป.3
25
ป.4
14
ป.5
19
ป.6
30
ม.1
20
1
5
ม.2
21
ม.3
21
1
4.76
รวม
226
9.76
(อางอิง : ขอมูลตามโปรแกรม DMC2013 ระยะที่ 2)
ตารางที่ 4 จํานวนนักเรียนจบการศึกษา ปการศึกษา 2561
นักเรียนชัน้ ป.6
นักเรียนชัน้ ม.3
นักเรียนชัน้ ม.6
ตนป จบการ
ไมจบ
รอย ตนป จบ ไมจบ รอยละ ตนป จบการ
ไมจบ
รอย
กศ. ศึกษา การศึกษา ละ
กศ
การ
การ
กศ
ศึกษา การศึกษา
ละ
2561
2561 ศึกษา ศึกษา
.....
(คน)
(คน)
(คน)
30 30
100 21 20
1
4.76
(อางอิง : ขอมูลตามโปรแกรม DMC2013 ระยะที่ 2)
ตารางที่ 5 อัตราการเรียนตอ ปการศึกษา 2562
นร.จบ ป.6 ปการศึกษา 2560
นร.จบ ม. 3 ปการศึกษา 2560 เรียน นร.จบ ม. 6 ปการศึกษา………. เรียน
เรียนตอ ม.1 ปการศึกษา 2561
ตอ ม.4 หรือสายอาชีพ ปการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น ปการศึกษา ………..
2561
เรียนจบ ตอ ม. 1
รอยละ
เรียนจบ ตอ ม. 4
รอยละ
เรียนจบ ตอระดับที่ รอยละ
สูงขึ้น
30
30
100
20
19
96.55
(อางอิง : ขอมูลตามโปรแกรม DMC2013 ระยะที่ 2)
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2. ดานคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบานตาเปยง มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีคณ
ุ ธรรม โดยพัฒนาครู ปฏิรูป
กระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2561 ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 6 แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนบานตาเปยง ปการศึกษา 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

มาตรฐาน /ตัวบงชี้

คาน้ําหนัก

คะแนนที่ เทียบระดับ
ได
คุณภาพ

ความ
หมาย

30.00

27.02

5.00

ดีเยี่ยม

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

0.50

0.50

5

ดีเยี่ยม

0.50

0.50

5

ดีเยี่ยม

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

1.6 สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมในดานศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

5.00

4.63

5

ดีเยี่ยม

2.00

1.78

5

ดีเยี่ยม

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

1.00

0.96

5

ดีเยี่ยม

1.00

0.89

5

ดีเยี่ยม

5.00

4.65

5

ดีเยี่ยม

2.00

1.79

4

ดีมาก

1.00

0.87

4

ดีมาก

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

1.00

0.99

5

ดีเยี่ยม

ดานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพวะที่ดี และมีสุนทรีภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ
1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
1.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู
และสื่อตาง ๆ รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรู
เพิ่มเติม
3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน
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มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ
คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง
4.2 นําเสนอวิธีคิดวิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางานสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ทํางานรวมกับผูอื่นได
6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ดานที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรูทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค
7.2ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
และพัฒนาการทางสติปญญา
7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของ
ทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวย
วิธีการที่หลากหลาย
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7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียน
และคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ
ใชผลในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน
8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุ เปาหมายตามที่กําหนดไว
ในแผนปฏิบัติการ
8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจาย
อํานาจ
8.5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน
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10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรูไดดวยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยางสม่ําเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุก
คน

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริม
ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และ
มีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผูเรียน
11.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กําหนด ในกฎกระทรวง
12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
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12.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ดานที่ 3 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเปน
สังคม แหงการเรียนรู

13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจาก
แหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
ดานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ เปาหมายตามวิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา
14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา
ดานที่ 5 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนนแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและ สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเนนตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
คาเฉลี่ยรวม

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได
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ระดับ3
ระดับ4
ระดับ5

(ปรับปรุง)
(พอใช)
(ดี)
(ดีมาก)
(ดีเยี่ยม)

95.91
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ตารางที่ 7 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
ผลการประเมินตามมาตรฐาน 14 มาตรฐานของ สมศ.
(รับรองผลการประเมินเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552)
ดานผูเรียน (ระดับปฐมวัย)
มฐ.1

มฐ.2

มฐ.3

มฐ.4

มฐ.5

มฐ.6

มฐ.7

มฐ.1

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดานครู

ดานผูเรียน (ระดับประถม-มัธยม)
มฐ.
มฐ.2 มฐ.3
4
มฐ.5 มฐ.6
ดี

ดี

ดานผูบริหาร

พอใช

Average

มฐ.9

มฐ.10

มฐ.10

มฐ.11

มฐ.12

มฐ.13

มฐ.14

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

มฐ.7
ดี

ผลประเมิน
ผานเกณฑมาตรฐาน
การศึกษา

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ 4 เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแกปญหา และคิดริเริ่ม
สรางสรรค
ตัวบงชี้
4.1 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจากการเรียนรู
4.2 แกปญหาไดเหมาะสมกับวัย
4.3 มีจินตนาการ และ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

ระดับ
คุณภาพ

ดานผูเรียน
มาตรฐานดานคุณภาพเด็ก
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้
1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน
1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต
1.3 มีความกตัญูกตเวที
1.4 มีเมตตากรุณา มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น
1.5 ประหยัด รูจักใชและรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
1.6 มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
ตัวบงชี้
2.1 รับรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอม
2.2 เขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 3 เด็กสามารถทํางานจนสําเร็จ ทํางานรวมกับผูอื่นได และ
มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต
ตัวบงชี้
3.1 สนใจและกระตือรือรนในการทํางาน
3.2 ทํางานจนสําเร็จและภูมิใจในผลงาน
3.3 เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได
3.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต

คา
เฉลี่ย

คาเฉลี่ย

สรุปผลการประเมินภายนอกคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
ผลประเมิน
ผลประเมิน
อิงเกณฑ
อิงสถานศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน :
ปฐมวัย

ผลการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ
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3.41

ดี

3

ดี

3.21

ดี

3.30

ดี

3

ดี

3.15

ดี

3.50

ดีมาก

3

ดี

3.25

ดี

3.02

ดี

3

ดี

3.01

ดี

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ 7 เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบงชี้
7.1 รักการออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพ และชวยเหลือตนเองได
7.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
7.3 เห็นโทษของสิ่งเสพติดใหโทษและสิ่งมอมเมา
7.4 มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
7.5 ราเริง แจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอื่น
มาตรฐานที่ 8 เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว
ตัวบงชี้
8.1 มีความสนใจและรวมกิจกรรมดานศิลปะ
8.2 มีความสนใจและรวมกิจกรรมดานดนตรี
8.3 มีความสนใจและรวมกิจกรรมการเคลื่อนไหว

คา
เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

ดานผูเรียน
มาตรฐานที่ 5 เด็กมีความรูและทักษะเบื้องตน
ตัวบงชี้
5.1 มีทักษะในการใชกลามเนื้อใหญ-เล็ก
5.2 มีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5
5.3 มีทักษะในการสื่อสาร
5.4 มีทักษะในการสังเกตและสํารวจ
5.5 มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ
5.6 มีทักษะในเรื่องจํานวน ปริมาณ น้ําหนัก และการกะประมาณ
5.7 เชื่อมโยงความรูและทักษะตางๆ
มาตรฐานที่ 6 เด็กมีความสนใจใฝรู รักการอาน และพัฒนาตนเอง
ตัวบงชี้
6.1 รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล และมีความสนใจใฝรู
6.2 มีความกระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว และสนุกกับการ
เรียนรู

ผลประเมิน
อิงสถานศึกษา

คาเฉลี่ย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :
ปฐมวัย

ผลประเมิน
อิงเกณฑ

ผลการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ
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3.22

ดี

3

ดี

3.11

ดี

3.05

ดี

3

ดี

3.03

ดี

3.25

ดี

3

ดี

3.13

ดี

3.60

ดีมาก

3

ดี

3.30

ดี

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพและเนนเด็กเปนสําคัญ
ตัวบงชี้
10.1 มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
10.2 มีการวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล
10.3 มีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนเด็ก
เปนสําคัญ
10.4 มีความสามารถในการใชสื่อที่เหมาะสมและสอดคลองกับการเรียนรู
ของเด็ก
10.5 มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง
โดยคํานึงถึงพัฒนาการตามวัย
10.6 มีการนําผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการจัด
ประสบการณเพื่อพัฒนาเด็กใหเต็มตามศักยภาพ
10.7 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและนําผลไปใชพัฒนาเด็ก

คา
เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานดานการจัดการเรียนรู 
มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรูความสามารถตรง
กับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี และมีครู
พอเพียง
ตัวบงชี้
9.1 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
9.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเด็ก ผูปกครอง และชุมชน
9.3 มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก
9.4 มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหมๆ รับฟง
ความคิดเห็นใจกวาง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
9.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ
เทียบเทาขึ้นไป
9.6 สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนัด
9.7 มีจํานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน)

ผลประเมิน
อิงสถานศึกษา

คาเฉลี่ย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :
ปฐมวัย

ผลประเมิน
อิงเกณฑ

ผลการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ
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3.50

ดีมาก

3

ดี

3.25

ดี

4.00

ดีมาก

4

ดี

4.00

ดีมาก

ระดับ
คุณภาพ

คา
เฉลี่ย

คะแนน

ผลประเมิน
อิงสถานศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 11 ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมี
ความสามารถ ในการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชี้
11.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
11.2 มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน และเปนผูนําทางวิชาการ
11.3 มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ
11.4 มีการบริหารทีม่ ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเกี่ยวของพึงพอใจ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการ
บริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร
ตัวบงชี้
12.1 มีการจัดองคกร โครงสราง และระบบการบริหารงานที่มีความ
คลองตัวสูงและปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ
12.2 มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ครอบคลุมและทันตอ
การใชงาน
12.3 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
12.4 มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง
12.5 ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนา
เด็ก
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช
สถานศึกษาเปนฐาน
ตัวบงชี้
13.1 มีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา
13.2 มีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม
13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา
13.4 มีการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
13.5 มีการตรวจสอบและถวงดุล

3.04

ดี

3

ดี

3.02

ดี

3.32

ดี

3

ดี

3.16

ดี

3.10

ดี

3

ดี

3.05

ดี

คาเฉลี่ย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :
ปฐมวัย

ผลประเมิน
อิงเกณฑ

ผลการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ
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ระดับ
คุณภาพ

ผลประเมิน
อิงสถานศึกษา
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คาเฉลี่ย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :
ปฐมวัย

ผลประเมิน
อิงเกณฑ

คา
เฉลี่ย

มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณการ 4.00 ดีมาก 4
ดีมาก 4.00
เรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ตัวบงชี้
14.1 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กและทองถิ่น
14.2 มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่
ตอบสนองความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก
14.3 มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณการเรียนรู
และสื่ออุปกรณการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู
14.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยบูรณาการผานการเลนและเด็กได
เรียนรู จากประสบการณตรง
14.5 มีการบันทึก การรายงานผล และการสงตอขอมูลของเด็กอยางเปน
ระบบ
14.6 มีการนิเทศและนําผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม/ประสบการณอยาง
สม่ําเสมอ
14.7 มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัด
ประสบการณ
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัย  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ผลการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ
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ดีมาก
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คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

ดานผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะดนตรีและ
กีฬา
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
ดานครู
มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิด ชอบ
และมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ผลประเมิน
อิงสถานศึกษา

คาเฉลี่ย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :
ปฐมวัย

ผลประเมิน
อิงเกณฑ

ผลการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ

สรุปผลการประเมินภายนอกคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา

3.21
3.33
3.42

ดี
ดี
ดี

3
3
3

ดี
ดี
ดี

3.11
3.17
3.21

ดี
ดี
ดี

2.86

พอใช

2

พอใช

2.43

พอใช

2.56
2.91

ดี
ดี

3
3

ดี
ดี

2.78
2.96

ดี

3.12

ดี

3

ดี

3.06

ดี

3.30

ดี

3

ดี

43.15

ดี

3.00

ดี

3

ดี

3.00

ดี

ดานผูบริหาร
มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหาร
4.00 ดีมาก
จัดการ
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงาน 3.04
ดี
อยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน 3.32
ดี
ผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อ 3.10
ดี
การเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน 4.00 ดีมาก
ในการพัฒนาการศึกษา
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาประถม/มัธยมศึกษา  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

ผลประเมิน
อิงสถานศึกษา
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คาเฉลี่ย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :
ปฐมวัย

ผลประเมิน
อิงเกณฑ

คา
เฉลี่ย

ผลการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ
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4

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3

ดี

3.02

ดี

3

ดี

3.16

ดี

3

ดี

3.25

ดี

4

ดีมาก

4.00

ดีมาก

ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ขอเสนอแนะจากสมศ. ในรอบที่ผานมาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ดานผูเรียน
ผูเรียนปฐมวัยควรพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิด
สรางสรรค คิดไตรตรองและมีวสิ ยั ทัศน ใหสามารถแกปญ
 หาไดเหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและมีความคิดริเริม่ สรางสรรค
โดยพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา ในหองเรียนใหสอดคลองตอการพัฒนาการของผูเรียนและผลิตสื่อใหหลากหลาย จัด
บรรยากาศการเรียนรูในหองเรียน เชน มุมตางๆ ปายนิเทศ ใหเอือ้ ตอการเรียนรูจดั ระเบียบสื่อและอุปกรณในหองเรียนให
สอดคลองกับการจัดกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม
ผูเรียนควรพัฒนาความสามารถในการคิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง
และมีวสิ ัยทัศน มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดไตรตรอง สามารถประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลและเลือก
ความคิดหรือทางเลือกที่เหมาะสม ควรใหผูเรียนเขียนสรุปความจากเรื่องราวที่อาน ฟงหรือดูมาแลวนํามาแตงเปนเรียงความ
หรือเรื่องสั้นตามเกณฑที่กําหนด สงเสริมพัฒนาใหเรียนรูไ ดนําเสนอหนาชั้นเรียน ตามเรื่องที่กําหนดโดยครูอธิบาย
ความสําคัญและความจําเปนในการนําเสนอหนาชั้นเรียนและควรใชเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลการเรียนรูในทุกกลุม สาระ
การเรียน
ดานครู
ครูปฐมวัยควรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน
สําคัญ นําผลการประเมินพัฒนาการของการเรียนมาปรับการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
โดยจัดกิจกรรมการเรียนเปนกลุม คละกันหมุนเวียนระหวางผูเ รียน เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดและเปลี่ยนเรียนรูกัน จัด
บรรยากาศในหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู จัดมุมประสบการณตางๆใหหลากหลาย จัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอการ
จัดกิจกรรม ใหผูเรียนไดแสดงออกทุกคนอยางมีความสุข พัฒนาวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย มีแบบประเมินพฤติกรรม
ผูเรียนเปนรายบุคคลที่สอดคลองกับกิจกรรมหลัก จัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาและ
แกปญหาผูเ รียนทั้ง 4 ดานคือ รางกาย อารมณ สังคมและสติปญ
 ญาพัฒนาครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการ
จัดกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยจัดอบรมครูในเรื่องเทคนิคการเขียนแผนในแตละกลุมสาระการ
เรียนรูเ พื่อนํามาใชปฏิบัติใหครบทุกกลุมสาระทีร่ ับผิดชอบและควรบันทึกผลหลังสอน วิเคราะห วิจัย ผูเรียนใหครบทุก
ขั้นตอนอยางตอเนื่องทุกครั้งที่จัดการเรียนการสอน
ดานผูบ ริหาร
สถานศึกษาควรพัฒนาจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจร ใหบรรลุ
เปาหมายการศึกษา มีการบริหารเชิงกลยุทธ มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เปรียบเทียบกับเปาหมายตามแผนอยาง
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ตอเนื่อง การนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน โดยผูบริหารควรจัดวางระบบเพื่อการบริหาร
ใหครอบคลุมทุกขั้นตอนของระบบการบริหารและนํามาใชกับการบริหารทุกงานและทุกกิจกรรม/โครงการของาถานศึกษา
จัดทําขอมูลสารสนเทศใหครบถวนทันตอการใชงาน วางระบบการประเมินมาวิเคราะห จุดเดน จุดพัฒนาและนําไปปรับปรุง
การบริหารงานตอไป
นวัตกรรมและสิ่งดีเดนรวมทั้งการปฏิบัติที่เปนเลิศของสถานศึกษา
ไมมี
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาในอนาคต
สถานศึกษาควรมีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยการวางแผนพัฒนาจุดเดนให
คงอยูอยางยั่งยืนในดานผูเรียนมรสุนทรียภาพและลักษณะนิสยั ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีความสนใจและเขารวม
กิจกรรมดานกีฬา/นันทนาการ เปนประจําอยางนอย 1 ประเภท มีสุขนิสยั สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีนําหนัก สวนสูง
และมรสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน ไดรับการตรวจรางกาย การทดสอบเกี่ยวกับการเห็น การไดยินและมี
รายงานผลการตรวจรางกาย มรสมรรถภาพ/มีรางกายแข็งแรงตามเกณฑมาตรฐาน ควรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อกระตุน
ใหผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค มีความกตัญูกตเวที รัก เคารพพอแมผูปกครองและแสดงออก
ซึ่งการตอบแทนพระคูณอยางเหมาะสม
ปฏิบตั ิตนเปนประโยชนตอสวนรวม เขารวมกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม
ผูบริหารควรระดมทรัพยากรบุคคล เชน ผูป กครองนักเรียน ผูนาํ ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผูเ กี่ยวของทุกฝาย
รวมกันวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษา จัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายและการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
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1.4 ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ขอมูล ณ 31 มีนาคม 2562)
1) ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ขอมูล ณ 31 มีนาคม 2562)

รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
จําแนกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2561
120
100
80
60
40
20
0

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ภาษาไทย

85

70

48

64

79

83

30

52

50

คณิตศาสตร

65

45

48

64

47

83

15

10

15

วิทยาศาสตร

80

80

48

71

53

37

20

47

15

สังคมศึกษา

90

90

48

79

84

87

40

81

80

ประวัติศาสตร

85

90

52

79

32

83

40

81

75

อังกฤษ

80

80

52

50

47

77

20

19

20

สุขศึกษาฯ

95

80

48

100

100

87

60

81

75

ศิลปะ

95

90

52

100

95

87

95

86

80

การงานอาชีพฯ

100

95

52

100

89

87

95

100

90

หนาที่พลเมือง

100

99

98

100

100

98

95

98

95
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2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
จําแนกตามระดับคุณภาพ ปการศึกษา 2561
รวมทั้งสิ้น
ม.3
ม.2
ม.1
ป.6
ป.5
ป.4
ป.3
ป.2
ป.1
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ป.1
ดีเยี่ยม 31.82

ป.2
25

ป.3
16

ป.4
16.67

ป.5
10.53

ป.6
13.33

ม.1
25

ม.2
23.81

ม.3
10

รวมทั้งสิ้น
19.05

ดี

45.45

50

60

66.67

78.95

33.33

50

61.9

70

55.56

ผาน

22.73

25

24

16.67

10.53

53.33

25

14.29

20

25.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ไมผาน
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3) ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน

รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน
จําแนกตามระดับคุณภาพ ปการศึกษา 2561
ม.3
ม.1
ป.5
ป.3
ป.1
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ป.1
0

ป.2
0

ป.3
0

ป.4
0

ป.5
0

ป.6
0

ม.1
0

ม.2
0

ม.3
0

รวมทั้งสิ้น
0

ผาน

45.45

40

52

45.45

57.89

56.67

50

33.33

50

49.88

ดี

45.45

45

40

13.64

26.32

33.33

35

47.62

40

37.79

ดีเยี่ยม

9.09

15

8

4.55

15.79

10

15

19.05

10

12.33

ไมผาน
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4) ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ดาน ปการศึกษา 2561

5) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา 2561

รอยละของผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา 2561
100
80
60
40
20
0
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1.5 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)
1) ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2561
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คะแนนเฉลีย่ ร้ อยละผลการประเมินความสามารถด้ านการอ่านของผู้เรี ยน (RT)
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2561
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58

การอานออกเสีย

การอานรูเรื่อง

รวม 2 สมรรถนะ

ระดับประเทศฯ

66.13

71.24

68.69

ระดับเขตพื้นที่

68.22

71.62

69.92

ระดับโรงเรียน

70.5

78.5

74.5

คะแนนเฉลี่ยรอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ
ดานการอานชองผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2561 จําแนกตามระดับคุณภาพ
80
60
40
20
0
ปรับปรุง

พอใช
การอานออกเสีย

ดี
การอานรูเรื่อง

ดีมาก
รวม 2 สมรรถนะ
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2) ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ปการศึกษา 2560 – 2561
2.1) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และรอยละของ
ผลตางระหวางปการศึกษา 2560 – 2561
ปการศึกษา
2560

ปการศึกษา
2561

รอยละของผลตาง
ระวางปการศึกษา

การอานออกเสียง

88.10

70.50

-17.6

การอานรูเรื่อง

75.86

78.50

2.64

รวม 2 สมรรถนะ

81.98

74.50

-7.48

สมรรถนะ

2.2) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และรอยละของ
ผลตางระหวางปการศึกษา 2560 - 2561 จําแนกตามรอยละของระดับคุณภาพ

ผลการประเมินการอานออกเสียง
0

ปรับปรุง

5
0

พอใช

25
13.33

ดี

15
86.66

ดีมาก

55

0

20

40

รอยละของจํานวนนักเรียน ป 2560

60

80

รอยละของจํานวนนักเรียน ป 2561

100
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ผลการประเมินการอานรูเรื่อง
0

ปรับปรุง

0
0

พอใช

5
46.66

ดี

30
53.33

ดีมาก

65

0

10

20

30

40

รอยละของจํานวนนักเรียน ป 2560

50

60

70

รอยละของจํานวนนักเรียน ป 2561

ผลการประเมินรวมทัง้ 2 สมรรถนะ
ปรับปรุง

0
0

พอใช

0
10
13.33

ดี

35
86.66

ดีมาก

55

0

10

20

30

40

รอยละของจํานวนนักเรียน ป 2560

50

60

70

80

90

รอยละของจํานวนนักเรียน ป 2561

100
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1.6 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา
2561

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยรอยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียน
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561
60
50
40
30
20
10
0

ดานภาษา

ดานคํานวณ

ดานเหตุผล

เฉลี่ยทั้ง 3 ดาน

ระดับโรงเรียน

47.03

37.36

36.26

40.21

ระดับเขตพื้นที่

52.37

48.47

48.6

49.81

ระดับประเทศ

53.18

47.19

48.07

49.48

คะแนนเฉลี่ยรอยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียน
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561
คะแนนเฉลี่ย

60
50
40
30
20
10
0

ดานภาษา

ดานคํานวณ

ดานเหตุผล

เฉลี่ยทั้ง 3 ดาน

ระดับโรงเรียน

47.03

37.36

36.26

40.21

ระดับประเทศ

53.18

47.19

48.07

49.48
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คะแนนเฉลี่ยรอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561
จําแนกตามระดับคุณภาพ

80

73.07

60

53.84

73.07
50

40

38.46
23.07

20

7.69

23.07
11.53

ดานภาษา

23.07

3.84

0
ดีมาก

19.23

ดี

พอใช

ดานคํานวณ

ดานเหตุผล

ปรับปรุง
รวมทั้ง 3 ดาน

2) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ ปการศึกษา 2560 - 2561
2.1) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)
ประถมศึกษาปที่ 3 และรอยละของผลตางระหวางปการศึกษา 2560 – 2561

ชั้น

ปการศึกษา
2560

ปการศึกษา
2561

รอยละของผลตาง
ระวางปการศึกษา

ดานภาษา

61.03

47.03

-14

ดานคํานวณ

38.70

37.36

-1.34

ดานเหตุผล

49.87

36.26

-13.61

รวมความสามารถเฉลี่ยทั้ง 3 ดาน

49.87

40.21

-9.66

ความสามารถ
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2.2) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)
ละของผลตางระหวางปการศึกษา 2560 - 2561 จําแนกตามรอยละของระดับคุณภาพ

และรอย

ความสามารถดานภาษา (Literracy)
23.07

ปรับปรุง

53.84

พอใช

27.27
23.07

ดี

72.72

ดีมาก
0

10

20

30

40

รอยละของจํานวนนักเรียน ป 2561

50

60

70

80

รอยละของจํานวนนักเรียน ป 2560

ความสามารถดานคํานวณ (Numeracy)
23.07
27.27

ปรับปรุง

73.07

พอใช

36.36
7.69

ดี

36.36

ดีมาก
0

10

20

30

รอยละของจํานวนนักเรียน ป 2561

40

50

60

70

รอยละของจํานวนนักเรียน ป 2560

80
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ความสามารถดานเหตุผล (Reasoning Ability)
38.46

ปรับปรุง

9.09
50

พอใช

45.45
11.53

ดี

45.45

ดีมาก
0

10

20

รอยละของจํานวนนักเรียน ป 2561

30

40

50

รอยละของจํานวนนักเรียน ป 2560

60
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1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

คะแนนเฉลี่ย

60
50
40
30
20
10
0

ระดับโรงเรียน

ระดับเขตพื้นที่

ระดับสังกัด สพฐ.

ระดับประเทศ

44.63

54.28

54.61

55.9

ภาษาอังกฤษ

25

33.69

35.47

39.24

คณิตศาสตร

23.08

33.19

35.65

37.5

วิทยาศาสตร

31.13

38.41

38.83

39.93

คะแนนรวมเฉลี่ย

30.96

39.89

41.14

43.14

ภาษาไทย

คะแนนเฉบี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
60
50
40
30
20
10
0

ระดับโรงเรียน

ระดับเขตพื้นที่

ระดับสังกัด สพฐ.

ระดับประเทศ

ภาษาไทย

46.2

49.95

55.04

54.42

ภาษาอังกฤษ

26.13

25.54

29.1

29.45

คณิตศาสตร

27.47

24.76

30.28

30.04

วิทยาศาสตร

33.33

33.88

36.43

36.1

คะแนนรวมเฉลี่ย

33.28

33.53

37.13

37.5
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2)เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปการศึกษา 2560 – 2561

คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2560 - 2561
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
50
40
30
20
10
0
-10
-20

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

คะแนนรวม
เฉลี่ย

2560

39.24

24.61

31.32

29.71

31.22

2561

44.63

25

23.08

31.13

30.96

ผลการพัฒนา

5.39

0.39

-8.24

1.42

-0.26

คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2560 - 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
50
40
30
20
10
0
-10

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

คะแนนรวม
เฉลี่ย

2560

42.79

29.57

20.29

28.71

30.34

2561

46.2

26.13

27.47

33.33

33.28

ผลการพัฒนา

3.14

-3.44

7.18

4.62

2.94
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ขอมูลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / ผูปกครองนักเรียน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูปกครองนักเรียน
ครั้งที่ /2562
จํานวนผูมาประชุม
ครั้งที่ /2556
จํานวนผูมาประชุม
ครั้งที่1 /2562
15
ครั้งที่1 /2556
265
ครั้งที่2 /2562
15
ครั้งที่ 2/2556
294
ครั้งที่ 3/2562
14
ครั้งที่ 4/2562
15
ครั้งที่ 5/2562
15
ครั้งที่ 6/2562
13
ครั้งที่ 7/2562
15
(อางอิง : 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. รายงานการประชุมผูปกครอง)
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เกียรติยศและผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา ปการศึกษา 2561
ผลงานดีเดน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ

ครู
1. นายเพ็ง โมลา

2. นายบรรยง ภูมโิ คกรักษ

- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยะภาพ
ทางคณิตศาสตร ระดับชั้น ป.1–ป.3
- ครุผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันทอง
อาขยานทํานองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.3
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยะภาพ
ทางคณิตศาสตร ระดับชั้น ป.4–ป.5
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ป.4–ป.6
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันตอบปญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-ป.6

หนวยงานที่มอบรางวัล

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

3. นายสมนึก คําสอน

- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยะภาพทาง
คณิตศาสตร ระดับชั้น ม.1–ม.3
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ม.1–ม.3
- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
กิจกรรมการแขงขันตอสมการคณิตศาสตร
(เอแมท) ระดับชั้น ม.1–ม.3
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันซูโดกุ
ระดับชั้น ม.1–ม.3
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ
ศรีสะเกษ เขต 3
แขงขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1–ม.3

4. นายบุญเลิศ เข็มทอง

- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ป.1–ป.3

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
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5. นางสาวเอี่ยมพร จันทอง

- ครุผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
กิจกรรมการแขงขันปนดินน้ํามัน ระดับชั้น
ปฐมวัย

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

6. นายนิวัตน เขมทอง

- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

7. นางสาวศิริรัตน บุญประกอบ - ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันกวีเยาวชน
คนรุนใหม กลอนสี่ (4บท) ระดับชั้น
ป.4-ป.6
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ป.4-ป.6
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
ภาพยนตรสั้น ระดับชั้น ป.1-ป.6
- ครุผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6
8. นางอารี ธรรมรักษ

9. นางสาวสนิท ศรีทะเสน

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3
- ครุผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแขงขัน
วรรณกรรมพิจารณ ระดับชั้น ม.1-ม.3
- ครุผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันกวีเยาวชน
คนรุนใหม กาพยยานี11 (6บท) ระดับชั้น
ม.1-ม.3
- ครูผูสอนนักเรียนไดเขารวม กิจกรรมการ
แขงขันตอศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม)
ระดับชั้น ม.1-ม.3

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแขงชันกวีเยาวชน
คนรุนใหม กลอนสี่ (4บท) ระดับชั้น
ป.4-ป.6

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13 หนอง
เชียงทูนสําโรงปราสาท
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- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการตอศัพท
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด ) ระดับชัน้
ม.1-ม.3
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันวาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้น ป.4-ป.6
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันตอบปญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-ป.6
10. นางสาวจิราพรรณ ดังกอง

- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu speech)
ระดับชั้น ม.1-ม.3
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการตอศัพท
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด ) ระดับชัน้
ม.1-ม.3
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการขับรองเพลงสากล
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขัน
ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น
ม.1-ม.3
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันตอบปญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3

11. นายศิภกาญจน เสมอ

- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ป.4-ป.6
- ครุผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
ภาพยนตรสั้น ระดับชั้น ป.1-ป.6
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
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12. นางพรแกว ภูมิโคกรักษ

13. นายสุภัทร สังขรัตน

14. นางจิราพร โมลา

- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น
ม.1-ม.3
- ครุผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบินนาน ปลอยอิสระ
ระดับชั้น ม.1-ม.3
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.1-ม.3
- ครูผูอสนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันขับรอง
เพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง
ระดับชั้น ม.1-ม.3
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันขับรอง
เพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง
ระดับชั้น ม.1-ม.3

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3
- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ

- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงไทย
ลูกทุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขัน
ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น
ม.1-ม.3
- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันตอบปญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

- ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันวาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้น ป.1-ป.3

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13 หนอง
เชียงทูนสําโรงปราสาท
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3
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เกียรติยศและผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา ปการศึกษา 2561
ผลงานดีเดนนักเรียน
ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
นักเรียน
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 1. เด็กชายน้ําพุ จิระพล
กิจกรรมการแขงขันอันฉริยะภาพทาง
คณิตศาสตร ระดับชั้น ป.1–ป.3
2. เด็กชายศรราม พงษสุระ

- ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยะทาง
คณิตศาสตร ระดับชั้น ป.4–ป.6
- ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ป.4–ป.6

หนวยงานที่มอบรางวัล
- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

3. นายนําชัย สุขสมบุตร

- ไดรับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แขงขันอัจฉริยะทางคณิตศาสตร ระดับชั้น
ม.1–ม.3

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

4. เด็กหญิงรุงสินี ระยับสี

- ไดรับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1–ป.3

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

5. เด็กหญิงวรัญญา พูลอนันต

- ไดรับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1–ม.3

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

6. นางสาวจุฑามาศ ยอดสาย

- ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ
แขงขันตอสมการคณิตศาสตร
(เอแมท) ระดับชั้น ม.1–ม.3

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

7. นางสาวสุธิตา ยอดจันดา

- ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ
แขงขันตอสมการคณิตศาสตร
(เอแมท) ระดับชั้น ม.1–ม.3

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

8. เด็กชายเจษฎา พันดวง

- ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ
แขงขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1–ม.3
- ไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กิจกรรมการแขงขันซูดดกุ
ระดับชั้น ม.1–ม.3
- ไดรับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมปนดิน
น้ํามัน ระดับปฐมวัย

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต 3

- ไดรับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมปนดิน
น้ํามัน ระดับปฐมวัย

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

9. เด็กชายธนกฤต เข็มทอง
10. เด็กชายศุภฤกษ ยกพล

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
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11. เด็กชายสุรวัฒน มานะ

- ไดรับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมปนดิน
น้ํามัน ระดับปฐมวัย

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

12. เด็กหญิงรัติกาล นอยเวียง

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น
ป.1–ป.3

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

13. เด็กหญิงสุภาวดี พวงยอด

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น
ป.4–ป.6
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แขงขันคัดลายมือสื่อภาไทย ระดับชั้น
ม.1–ม.3

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

14. เด็กหญิงธนัชพร สายแกว

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

15. เด็กหญิงธิดารัตน สมาน

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ - กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
แขงขันวรรณกรรมพิจารณระดับชั้น
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
ม.1–ม.3

16. เด็กหญิงภัณฑิรา มโนรา

- ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการ - กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
แขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ ระดับชั้น หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
ป.1–ป.3

17. เด็กหญิงรัชดาภรณ คํามา

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กลอนสี่
(4 บท) ระดับชั้น ป.4-ป.6

18. เด็กหญิงลดาวงค คําสุข

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ - กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
แขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กลอนสี่ (4บท) หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
ระดับชั้น ป.4-ป.6

19. นายวงศกร เข็มทอง

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ - กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
แขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กาพยยานี 11 หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
(6 บท ) ระดับชั้น ม.1-ม.3

20. เด็กหญิงสุรยี ืทิพย บุตรดี

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ - กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
แขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กาพยยานี 11 หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
(6 บท ) ระดับชั้น ม.1-ม.3
- ไดเขารวม รองชนะเลิศอันดับที่ 2
กิจกรรมการแขงขันตอคําศัพทภาไทย
(คําคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-ม.3
- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.1-ม.3

21. เด็กหญิงจิราพร เข็มทอง

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
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- ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แขงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.1-ม.3

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3

22. เด็กหญิงสุพรรณิการ แกวยอดลา

- ไดเขารวม รองชนะเลิศอันดับที่ 2
กิจกรรมการแขงขันตอคําศัพทภาไทย
(คําคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-ม.3

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

23. นางสาวศิริวิมล ยกพล

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรมการแขงขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu speech) ระดับชั้น ม.1-ม.3
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง
ระดับชั้น ม.1-ม.3

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3

24. เด็กหญิงกนกทิพย จําปาพันธ

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรมการแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิรด ) ระดับชั้น ม.1-ม.3

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3

25. เด็กหญิงพัชราภรณ เข็มทอง

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรมการแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิรด ) ระดับชั้น ม.1-ม.3

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3

26. เด็กหญิงกุลธิดา ยกพล

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
ระดับชั้น ป.4-ป.6

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

27. เด็กหญิงศิรประภา พรหมลา

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
ระดับชั้น ป.4-ป.6

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

28. เด็กหญิงสุภาวิดี พวงยอด

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
ระดับชั้น ป.4-ป.6
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.1-ม.3
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
ระดับชั้น ม.1-ม.3
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.1-ม.3

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

29. เด็กชายธีรภัทร สุทธรรม

30. นายอภิรักษ หงสจันทร

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13 หนองเชียง
ทูนสําโรงปราสาท

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
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- ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
ระดับชั้น ม.1-ม.3

- สํานักงานเขตื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3

31. นายมนตชัย เข็มทอง

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ - กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
แขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
ปลอยอิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3

32. นายวุฒิชัย ชัยสนาม

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ - กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
แขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
ปลอยอิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3

33. เด็กหญิงกัลยารัตน พงษสุระ

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทหญิง
ระดับชั้น ม.1-ม.3
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการแขงขันขับรองเพลงพระราช
นิพนธ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3
- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภท
หญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13 หนองเชียง
ทูนสําโรงปราสาท
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3

34. เด็กหญิงปทุมแกว พันธดวง

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ - กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
แขงขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
ป.1-ป.3

35. เด็กหญิงอนัญพร วงษยา

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ - กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
แขงขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-ป.6 หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

36. เด็กชายชัยปราการ นามพธาย

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ - กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
ประกวดภาพยนตรสั้น ระดับชั้น ป.1-ป.6
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

37. เด็กชายดนุสรณ รมสบาย

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ - กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
ประกวดภาพยนตรสั้น ระดับชั้น ป.1-ป.6
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

38. เด็กชายธีรภัทร สมบัติวงษ

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ - กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
ประกวดภาพยนตรสั้น ระดับชั้น ป.1-ป.6
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

39. เด็กชายอนุชา จันทรหอม

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ - กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
ประกวดภาพยนตรสั้น ระดับชั้น ป.1-ป.6
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

40. เด็กชายอนุวัฒน สุทธิจักร

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ - กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
ประกวดภาพยนตรสั้น ระดับชั้น ป.1-ป.6
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
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41. เด็กหญิงนิตยา แกวเมืองกลาง

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรมการแขงขันประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.4-ป.6

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

42. เด็กชายวรเมธ จันทํา

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรมการแขงขันประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.4-ป.6

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

43. เด็กหญิงพิมพชนก บุปผา

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น ป.1-ป.6

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

44. เด็กหญิงศิรประภม พรหมลา

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น ป.1-ป.6

- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท

45. เด็กหญิงจารุวรรณ เข็มทอง

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
กิจกรรมการแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและ หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
พลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3

46. เด็กหญิงศิวมล ไพชนะ

- ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
- กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13
กิจกรรมการแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและ หนองเชียงทูนสําโรงปราสาท
พลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3
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ที่
1.

2.

3.

4.

11.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ทีป่ ระสบผลสําเร็จ (ในรอบปที่ผานมา ปการศึกษา 2561) การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ
หลักฐานยืนยัน
วิธีดําเนินการ(ยอๆ)
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)
โครงการพัฒนาและยกระดับ
เกียรติบตั รครูและ
จัดการแขงขันระดับโรงเรียน - ระดับกลุม
คุณภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ นักเรียน
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขา
จํานวน 46 คน
ทางวิชาการ
แขงขันระดับกลุม และเขต
ไดรับรางวัลคิดเปน
ตามลําดับ
รอยละ 64
- กิจกรรมแขงขันทักษะทาง
- ระดับเขต
วิชาการระดับกลุม ระดับ
จํานวน 8 คน
สพป.ศก3
ไดรับรางวัลคิดเปน
- กิจกรรมศึกษาดูงานและ
รอยละ 13.33
แหลงเรียนรูของนักเรียน
โครงการเพิม่ ศักยภาพครูและ
บุคลากร
คณะครูเขารับการอบรมและ จํานวน 18คน
- อบรมสัมมนา และศึกษาดู เกียรติบตั รครู
ศึกษาดูงานอยางนอยปละ 2 คิดเปนรอยละ100
งานของครูฯ
ครั้ง
โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
- กิจกรรมวันสําคัญ
(วันแม วันเด็ก ไหวครู
และวันปใหม)
- กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา
- กิจกรรมอบรมธรรมะ
- กิจกรรมเขาคายลูกเสือเดินทางไกล
- กิจกรรมกีฬาภายใน
โรงเรียน
โครงการบริหารจัดการ
การศึกษา
- ปรับปรุงภูมิทัศน
- ปรับปรุงแหลงเรียนรูและ
หองปฏิบัติการ

-รายงานการจัด
กิจกรรม
- ภาพถาย
- เกียรติบัตร

-รายงานการจัด
กิจกรรม
- ภาพถาย

จัดกิจกรรมตามแผนงาน
ปฏิทิน

ดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติการ

-จํานวนครู
18 คน คิดเปนรอย
ละ100
-จํานวนนักเรียน
216 คน คิดเปนรอย
ละ100
-จํานวนผูปกครอง
คิดเปนรอยละ 85

คิดเปนรอยละ 90
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผานมา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่
พึงประสงค
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ
คิดสรางสรรคตดั สินใจแกปญ
 หาไดอยางมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดตี ออาชีพสุจริต

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
การประเมินตนเองของ
การติดตาม ตรวจสอบ
สถานศึกษา
โดยเขตพื้นที่

ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีเยี่ยม

ตารางที่ 24 แสดงขอมูลผลการระดมสรรพกําลังจากภายนอก/การใหทุนการศึกษา ปการศึกษา 2562 หนวย : บาท
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
การ
องคกร
อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น
บริจาค
เอกชน
(เงิน
อบจ.
อบต.
ทต. รวม
เหลือ)
คาที่ดินสิ่งกอสราง
 อาคารเรียน
 อาคารประกอบ
 ถนน/ทางเดินเทา
รวม
คาครุภัณฑ
 คอมพิวเตอร
รวม
งบดําเนินงาน (วิชาการ)
 ทัศนศึกษา
 นิทรรศการ
 แขงขันกีฬา
9,000
9,000
อุดหนุนปจจัยพื้นฐาน
 ทุนการศึกษา นร.ยากจน
 อาหารกลางวัน
682,400
682,400
 อาหารเสริม(นม)
อื่น ๆ (ระบุ)
เด็กกินอิ่มเรายิ้มได
เกษตรอินทรียวิถี
ศรีสะเกษ
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5. ปญหา/ความตองการพัฒนา
5.1 สภาพปญหาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานตาเปยงในรอบปที่ผานมา โดยพิจารณาจาก
ความสําเร็จในดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินงาน สามารถประมวลปญหาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดดังนี้
ปญหาการขาดปจจัยพื้นฐาน
โรงเรียนบานตาเปยง ยังมีปญหาการขาดปจจัยพื้นฐานตาง ๆ ที่จําเปน เชน อาคารเรียน อาคาร
เอนกประสงค หองน้ํา หองสวม สนามกีฬา ถนนเชื่อมตอระหวางอาคารภายในโรงเรียน รวมทั้งครุภัณฑ สื่อ
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ตองใชในการจัดการเรียนการสอน เชน โตะ เกาอี้นักเรียน ครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร โรงเรียนไมมีระบบไฟฟามาตรฐาน และไมมีคูสายโทรศัพทผานหนา
โรงเรียน กําลังไฟฟาแรงต่ํา และตองใชดาวเทียมในการเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ต ทําใหการใชงานอุปกรณ
การเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตการผลิตและใชสื่อมัลติมีเดียลาชา เปนตน
ปญหาดานระบบงาน
ผลจากการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา ปรากฏวาภาระงานตาง ๆ ทั้งที่มีสวนเกี่ยวของและไมมีสวน
เกี่ยวของกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง ที่โรงเรียนตองดําเนินการนั้นมีมาก เชน การจัดทําสาระการ
เรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระในทุกชวงชั้น การจัดทําหลักสูตร การจัดทําแผนการสอน การอบรม ประชุม สัมมนา
ในโอกาสตาง ๆ การจัดทํารายงานขอมูลสารสนเทศตาง ๆ การโตตอบหนังสือ การใหความรวมมือและ
สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานภายนอก ฯลฯ ซึ่งสงผลกระทบตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คุณภาพการศึกษา
ปญหาดานคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
จากความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมที่มุงเนนดานเศรษฐกิจมากเกินไป กอใหเกิดคานิยมในเชิง
วัตถุนิยม บริโภคนิยม รวมทั้งความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีมาก แตใชประโยชนไมถูกทาง กอใหเกิด
ผลเสี ย ประเพณี วั ฒนธรรมไทยที่ ดีงามถู กละเลย พฤติกรรม เบี่ย งเบน ผิดแผกจากครรลองที่ควรเปน
เยาวชนขาดแบบอยางที่ดี สถาบันครอบครัวออนแอ รวมทั้งสังคมชนบทขาดความ เขมแข็ง สงผลใหนักเรียนมี
พฤติกรรมไมเหมาะสม เชน หนีเรียน การออกกลางคัน การเสพสารเสพยติด และการมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน
ควร เปนตน
ปญหาดานการมีสวนรวมขององคกรในชุมชน
การมีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษาของภาคสวนตาง ๆ ในสังคมยังมีนอย ปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นมีมากกวาสิ่งที่ไดรับการพัฒนา แมในสวนของภาครัฐเอง ซึ่งไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
ไดใหการสนั บสนุ นต อการพัฒนาการศึกษาในบางพื้น ที่ แตยั งไมส ามารถให การสนั บสนุน อย างกวางขวาง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ปญหาการยอมรับ เชื่อถือศรัทธาของชุมชนที่มีตอสถานศึกษา นอกจากนี้ ยังมีผลสืบเนื่อง
จากคาครองชีพที่สูงขึ้น ประชาชนยากจนมากขึ้น ไมสามารถสนับสนุนคาใชจายทางการศึกษาของบุตรหลาน
ในปกครองได และตองการใชแรงงานเด็ก จึงสงผลกระทบตอภาคการศึกษาดวย
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ปญหาดานคุณภาพการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา การทดสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2560 พบวา ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ป.6 โดยเฉลี่ยต่ํากวาคาเฉลี่ย
ระดับประเทศ สวนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 มีระดับคะแนนสูงขึ้นกวาในปที่ผานมา แตยังถือวายังไมสูง
มากนัก ซึ่งเปนปญหาในขั้นวิกฤติของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่ตองเรงรีบแกไข โดยเรงดวน
5.2 ความตองการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน นําเสนอจากขอเสนอแนะตามผลการ
ประเมินภายนอกของ สมศ. รอบ 2
ดานผูเรียน
ผูเรียนปฐมวัยควรพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ
มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน ใหสามารถแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและ
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา ในหองเรียนใหสอดคลองตอการพัฒนาการ
ของผูเรียนและผลิตสื่อใหหลากหลาย จัดบรรยากาศการเรียนรูในหองเรียน เชน มุมตางๆ ปายนิเทศ ให
เอื้อตอการเรียนรูจัดระเบียบสื่อและอุปกรณในหองเรียนใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม
ผูเรียนควรพัฒนาความสามารถในการคิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค
คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดไตรตรอง สามารถประเมินความ
นาเชื่อถือของขอมูลและเลือกความคิดหรือทางเลือกที่เหมาะสม ควรใหผูเรียนเขียนสรุปความจากเรื่องราวที่
อาน ฟงหรือดูมาแลวนํามาแตงเปนเรียงความ หรือเรื่องสั้นตามเกณฑที่กําหนด สงเสริมพัฒนาใหเรียนรูได
นําเสนอหนาชั้นเรียน ตามเรื่องที่กําหนดโดยครูอธิบายความสําคัญและความจําเปนในการนําเสนอหนาชั้น
เรียนและควรใชเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลการเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียน
ดานครู
ครูปฐมวัยควรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ นําผลการประเมินพัฒนาการของการเรียนมาปรับการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมการเรียนเปนกลุมคละกันหมุนเวียนระหวางผูเรียน เพื่อเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดและเปลี่ยนเรียนรูกัน จัดบรรยากาศในหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู จัดมุมประสบการณตางๆให
หลากหลาย จัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอการจัดกิจกรรม ใหผูเรียนไดแสดงออกทุกคนอยางมีความสุข
พัฒนาวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย มีแบบประเมินพฤติกรรมผูเรียนเปนรายบุคคลที่สอดคลองกับกิจกรรม
หลัก จัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาและแกปญหาผูเรียนทั้ง 4 ดานคือ
รางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาพัฒนาครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยจัดอบรมครูในเรื่องเทคนิคการเขียนแผนในแตละกลุมสาระการ
เรียนรูเพื่อนํามาใชปฏิบัติใหครบทุกกลุมสาระที่รับผิดชอบและควรบันทึกผลหลังสอน วิเคราะห วิจัย
ผูเรียนใหครบทุกขั้นตอนอยางตอเนื่องทุกครั้งที่จัดการเรียนการสอน
ดานผูบริหาร
สถานศึกษาควรพัฒนาจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจร ให
บรรลุเปาหมายการศึกษา มีการบริหารเชิงกลยุทธ มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เปรียบเทียบกับ
เปาหมายตามแผนอยางตอเนื่อง การนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน โดย
ผูบริหารควรจัดวางระบบเพื่อการบริหารใหครอบคลุมทุกขั้นตอนของระบบการบริหารและนํามาใชกับการ
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บริหารทุกงานและทุกกิจกรรม/โครงการของาถานศึกษา จัดทําขอมูลสารสนเทศใหครบถวนทันตอการใชงาน
วางระบบการประเมินมาวิเคราะห จุดเดน จุดพัฒนาและนําไปปรับปรุงการบริหารงานตอไป
นวัตกรรมและสิ่งดีเดนรวมทั้งการปฏิบัติที่เปนเลิศของสถานศึกษา
ไมมี
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาในอนาคต
สถานศึกษาควรมีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โดยการวางแผน
พัฒนาจุดเดนใหคงอยูอยางยั่งยืนในดานผูเรียนมรสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มีความสนใจและเขารวมกิจกรรมดานกีฬา/นันทนาการ เปนประจําอยางนอย 1 ประเภท มีสุขนิสัย
สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีนําหนัก สวนสูงและมรสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน ไดรับการตรวจ
รางกาย การทดสอบเกี่ยวกับการเห็น การไดยินและมีรายงานผลการตรวจรางกาย มรสมรรถภาพ/มีรางกาย
แข็งแรงตามเกณฑมาตรฐาน ควรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อกระตุนใหผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค มีความกตัญูกตเวที รัก เคารพพอแมผูปกครองและแสดงออกซึ่งการตอบแทนพระ
คูณอยางเหมาะสม ปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสวนรวม เขารวมกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม ผูบริหารควร
ระดมทรัพยากรบุคคล เชน ผูปกครองนักเรียน ผูนําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทุก
ฝายรวมกันวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษา จัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายและการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
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โครงการระดับก่ อนประถมศึกษา
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โครงการ
ผลิตสื่อปฐมวัย
แผนงาน
การบริหารวิชาการ
สนองกลยุทธ ขอที่ 1 สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเขาถึงบริการทาง
การศึกษาแกผูเรียนระดับปฐมวัย
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ขอที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะหสังเคราะห มีวิจารณญาณ
มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
ขอที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
ขอที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยาง
หลากหลาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบ
นางสาวเอี่ยมพร จันทอง นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
ลักษณะโครงการ
( ) โครงการใหม () โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2562
==================================================================
1. หลักการและเหตุผล
กระบวนการจัดการเรียนรูตองเนนผูเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไข พ.ศ.2545 ครูผูสอนตองจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ คิดเปน
ทําเปน และเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนรูและอํานายความ
สะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ตอเนื่องและสามารถตอยอดไดในอนาคต แตสภาพปจจุบัน ครูไมสามารถจัด
กิจกรรมใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสื่อไมเพียงพอตอความตองการ และสื่อที่ไดรับก็
อาจจะไมตรงกับความตองการในการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมและการเรียนการสอนครูผูสอน ดังนั้น
ครูผูสอนจึงตระหนักถึงความจําเปนในการสงเสริมใหมีการผลิตสื่อขึ้นมาใชจัดการเรียนการสอนที่ตรง
วัตถุประสงคและสามารถใชไดจริง จึงไดจัดทําโครงการ ผลิตสื่อปฐมวัย ขึ้นในครั้งนี้
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนานวัตกรรม สื่อ อุปกรณ หองจัดสภาพแวดลอมสงเสริมพัฒนาการเด็ก
2.2. เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
2. 3 เพื่อสงเสริมครูมีการผลิตสื่อไดเหมาะสมเพียงพอและเหมาะสมกับเด็ก
3. เปาหมาย
ดานปริมาณ
ระดับมีวัสดุ อุปกรณ สื่อ เพียงพอและเหมาะสม
ดานคุณภาพ
1. ครูปฐมวัยมีนวัตกรรม สื่อ อุปกรณหองปฏิบัติการและจัดสภาพแวดลอม สงเสริมพัฒนาการเด็ก
2. เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการทุกดาน
3. ครูมีการผลิตสื่อไดเหมาะสมเพียงพอและเหมาะสมกับเด็ก

ห น า | 68
4. วิธีดําเนินการ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

กิจกรรม
ประชุมคณะครูปรึกษาหารือโครงการ
เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบโครงการ
แตงตั้งผูรับผิดชอบ
ดําเนินการผลิตสื่อ
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
สรุปวิเคราะหรายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
เมษายน 62
นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
เมษายน 62
นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
พฤษภาคม 62
ตลอดปการศึกษา
มีนาคม 63
มีนาคม 63

5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณ 4,000 บาท แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดงบประมาณ คาตอบแทน ………. บาท
คาใชสอย
………. บาท
คาวัสดุ
4,000 บาท
อื่น ๆ
………. บาท
5.2 รายละเอียดกิจกรรมการใชงบประมาณ
ลักษณะงบประมาณ
กิจกรรมและงบประมาณ
งบประมาณ คาตอบ คาใช
สถานที่
คา อื่น ๆ
แทน
สอย
วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การผลิตสื่อปฐมวัย
4,000
4,000 โรงเรียนบานตาเปยง
รวมงบประมาณ

4,000

-

-

4,000

6. การติดตาม กํากับ และประเมินผล
6.1 กํากับ ติดตาม รายงานความกาวหนาภายใน มีนาคม 2562
6.2 การประเมินผล
ตัวบงชี้และสภาพความสําเร็จ
1. ครูปฐมวัยผลิตสื่อไดสอดคลองกับหนวย
การเรียนรู
2. ระดับมีวัสดุ อุปกรณ สื่อ เพียงพอและเหมาะสม
3. นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานสนุกในการเรียน

-

- การตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใชวัด
และประเมินผล
- แบบประเมิน

- สังเกต
- สังเกต

- แบบสังเกต
- แบบสังเกตพฤติกรรม

วิธีการวัดประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูสามารถสื่อการสอนนําไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียนได
7.2 นักเรียนไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางการ อารมณ สังคม และสติปญญา และพรอมเรียนตอใน
ระดับประถมศึกษา
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ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ
( นางสาวเอี่ยมพร จันทอง)
ตําแหนง ครู

ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ

พัฒนาศักยภาพนักเรียนปฐมวัย
การบริหารวิชาการ
ขอที่ 1 สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเขาถึงบริการทาง
การศึกษาแกผูเรียนระดับปฐมวัย
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ขอที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะหสังเคราะห มีวิจารณญาณ
มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
ขอที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
ขอที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยาง
หลากหลาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบ
นางจันทราภรณ ธรรมนิยม นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
ลักษณะโครงการ
( ) โครงการใหม () โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปการศึกษา 2562
===================================================================
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาในยุคปจจุบันไดมีการปรับปรุงพัฒนาสงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพและศักยภาพ จึงมีการ
แขงขันทางวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานดานผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน เกิดการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการที่หลากหลาย รวมทั้งสถานศึกษาทุกแหงไดพัฒนาการจัดประสบการณที่จะสงเสริมใหนักเรียนใน
ระดับปฐมวัยเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนปฐมวัยขึ้นเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะวิชาการที่หลากหลายมี
คุณภาพตามมาตรฐานของผูเรียน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนไดเขาแขงขันความเปนเลิศทางวิชาการ
2.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาการที่หลากหลาย
2.3 เพื่อใหนักเรียนกลาแสดงออก และมีความสนุกในการเรียน
3. เปาหมาย
ดานปริมาณ
นักเรียนในระดับปฐมวัยทุกคนกลาแสดงออกและมีความสนุกในการเรียน และนักเรียนปฐมวัยรอย
ละ 60 ไดเขาแขงขันความเปนเลิศทางวิชาการ
ดานคุณภาพ
นักเรียนในระดับปฐมวัยไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐาน และมีพัฒนาการ
ไดเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
4. วิธีดําเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1 การแขงขันความเปนเลิศทางวิชาการ
ขั้นตอนการดําเนินการ
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือโครงการ
เมษายน 62
นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
1.2 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบโครงการ
เมษายน 62
นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
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กิจกรรม
1.3 แตงตั้งผูรับผิดชอบ
1.4 ดําเนินการตามกิจกรรม
- แขงขันประกวดกิจกรรม
- การปนดินน้ํามัน
- การวาดภาพดวยเทคนิคผสม
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะหรายงานผล
กิจกรรมที่ 2 รองเลน เตนรํา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ฝกซอมรองเพลง เตนรํา
- รองเลนเตนรําเวลาวาง
- เตนรําเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ
- รองเพลงเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ
กิจกรรมที่ 3
- การเขาแขงขันความเปนเลิศระดับกลุม/เขต/
ภาค/ประเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ
พฤษภาคม 62
ตลอดป

ผูรับผิดชอบ

มีนาคม 62
มีนาคม 62

ตลอดป

5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณ 4,000 บาท แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดงบประมาณ คาตอบแทน ………. บาท
คาใชสอย
………. บาท
คาวัสดุ
4,000 บาท
อื่น ๆ
………. บาท
5.2 รายละเอียดกิจกรรมการใชงบประมาณ

ลักษณะงบประมาณ
คาตอบ คา
คา อื่น
กิจกรรมและงบประมาณ
งบประมาณ
แทน
ใช วัสดุ ๆ
สอย
กิจกรรมที่ 1 การแขงขันความเปน
4,000
- 4,000 เลิศทางวิชาการ
กิจกรรมที่ 2 รองเลน เตนรํา
รวมงบประมาณ

4,000

-

-

4,000

-

สถานที่
โรงเรียนบานตาเปยง
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6. การติดตาม กํากับ และประเมินผล
6.1 กํากับ ติดตาม รายงานความกาวหนาภายใน มีนาคม 62
6.2 การประเมินผล
ตัวบงชี้และสภาพความสําเร็จ

วิธีการวัดประเมิน

เครื่องมือที่ใชวัด
และประเมินผล
- แบบบันทึกพัฒนาการ

1. นักเรียนเกิดการพัฒนาและมีทักษะที่
- การสังเกต
หลากหลาย
2. นักเรียนไดแขงขันความเปนเลิศทางวิชาการ - บันทึกการเขาแขงขัน - แบบบันทึกผลการแขงขัน
3. นักเรียนมีความกลาในการแสดงออก และมี - สังเกต
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ความสนุกในการเรียน
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนมีพัฒนาการทุกดาน หลากหลาย ตามศักยภาพของนักเรียน
ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ
( นางสาวเอี่ยมพร จันทอง)
ตําแหนง ครู
ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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โครงการ
พัฒนาหลักสูตร และสาระทองถิ่นระดับปฐมวัย
แผนงาน
การบริหารวิชาการ
สนองกลยุทธ ขอที่ 1 สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเขาถึงบริการทาง
การศึกษาแกผูเรียนระดับปฐมวัย
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ขอที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและประสบการณ
การเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ขอที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาในทองถิ่น
หนวยงานรับผิดชอบ โรงเรียนบานบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบ
นางสาวเอี่ยมพร จันทอง นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
ลักษณะโครงการ
( ) โครงการใหม () โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปการศึกษา 2562
====================================================================
1. หลักการ และเหตุผล
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่ใชในการจัดประสบการณ การเรียนการสอนในปจจุบันมีความ
หลากหลาย เพื่อใหเกิดความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่น จึงตองมีการจัดการ
พัฒนาหลักสูตรโดยเนนการมีสวนรวมกับชุมชน องคกรสวนทองถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน รูจักนําประโยชนจากแหลงการเรียนรูเขามาใชพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สภาพที่แทจริง ดังนั้นโรงเรียนจึงไดดําเนินการจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อใหสถานศึกษาและนักเรียนไดรับ การ
พัฒนาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครูมีหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาเปนคูมือในการจัดประสบการณการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
2. เพื่อใหสถานศึกษา/ชุมชนและทองถิ่นเปนแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
3. เปาหมาย
ดานปริมาณ
ครูผูสอนปฐมวัยมีการพัฒนาหลักสูตร และนักเรียนในระดับปฐมวัยทุกคนเขารวมกิจกรรมการจัด
ประสบการณการเรียนรูครบทุกกิจกรรมตามสาระการเรียนรูในหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และรูจัก
ใชแหลงเรียนใหเปนประโยชน
ดานคุณภาพ
นักเรียนในระดับปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย สติปญญา สังคม อารมณ – จิตใจ ที่เหมาะสมกับ
วัยของผูเรียน
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4. วิธีการดําเนินการ

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
ขั้นตอนดําเนินการ
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือโครงการ
1.2 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
1.3 แตงตั้งผูรับผิดชอบ
1.4 ดําเนินการตามโครงการ
- ศึกษาหลักสูตรปฐมวัย
- จัดประสบการณตามกิจกรรมการเรียนรู
- บันทึกกิจกรรมตามการจัดประสบการณ
- ปรับปรุง และพัฒนาการจัดประสบการณตามสาระ
หลักสูตรปฐมวัย
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะหรายงานผล
กิจกรรมที่ 2จัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นเพื่อฝกทักษะอาชีพ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทํา
- ศึกษา คนควา สอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
- จัดทําสาระทองถิ่น
- การทําขนม
- การประดิษฐ
- นําสาระทองถิ่นไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 3 การใชแหลงการเรียนรูทองถิ่น
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- สํารวจแหลงเรียนรูภายในทองถิ่น
- จัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู
- นํานักเรียนไปศึกษาตามแหลงเรียนรู
- รวมกันสรุปและบันทึกผลการใชแหลงเรียนรู

กิจกรรมที่ 4 การใชแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- สํารวจแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียน
- จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดใชแหลงการเรียนรูภายใน
โรงเรียน เชน สวนหยอม ไมดอก ไมประดับ หองสมุด
หองน้ําหองสวม โรงอาหาร
- รวมกันสรุปและบันทึกการใชแหลงการเรียนรู

ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน 62
เมษายน 62
พฤษภาคม 62
พฤษภาคม 62

ผูรับผิดชอบ
นายสาวเอี่ยมพร จันทอง
นางจันทราภรณ ธรรม
นิยม

มีนาคม 63
มีนาคม 63
ตลอดปการศึกษา 62

ตลอดปการศึกษา 62

ตลอดปการศึกษา 62

นายสาวเอี่ยมพร จันทอง
นางจันทราภรณ ธรรม
นิยม
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5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณ 3,000 บาท แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดงบประมาณ คาตอบแทน ……… บาท
คาใชสอย
............. บาท
คาวัสดุ
3,000 บาท
อื่น ๆ
……… บาท
5.2 รายละเอียดกิจกรรมการใชงบประมาณ
ลักษณะงบประมาณ
งบประ
คา
คา
กิจกรรมและงบประมาณ
มาณ ตอบ
ใชสอย
แทน
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
กิจกรรมที่ 2 สาระการเรียนรูทองถิ่น
1,000
การทําขนม/การ
ประดิษฐ
1,000
กิจกรรมที่ 3 การใชแหลงการเรียนรู
ทองถิ่น
1,000
กิจกรรมที่ 4 การเรียนรูแหลงการเรียน
รูภายในโรงเรียน
รวมงบประมาณ

3,000

-

-

คา
วัสดุ
1,000
1,000
1,000

อื่น ๆ
-

3,000

-

สถานที่
โรงเรียนบานตาเปยง
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6. การติดตามกํากับ และประเมินผล
6.1 กํากับติดตาม รายงานความกาวหนาภายใน มีนาคม 2562
6.2 การประเมิน
วิธีการวัด
ตัวบงชี้และสภาพความสําเร็จ
ประเมิน
1. หลักสูตรปฐมวัยไดรับการพัฒนาและปรับปรุง
- คําสั่งโรงเรียน
1. นักเรียนมีความพรอมดานรางกาย สังคม
- การสังเกต
อารมณ – จิตใจ สติปญญา
2. นักเรียนสนใจรวมกิจกรรมการเรียนรู
3. นักเรียนศึกษาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและภายในทองถิ่น

เครื่องมือที่ใชวัด
และประเมินผล
- รายงานการพัฒนา
- แบบบันทึกการสังเกต
- แบบบันทึกการสังเกต

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ชุมชนใหความสนใจในการรวมกิจกรรมกับคณะครู นักเรียน และโรงเรียนมากขึ้น
7.2 นักเรียนมีความพรอม และมีพัฒนาการตามมาตรฐานในระดับชั้นปฐมวัย
ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ
( นางสาวเอี่ยมพร จันทอง)
ตําแหนง ครู
ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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โครงการ สงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ยิ้มใส ไหวสวย มารยาท ดีนักเรียนระดับปฐมวัย
แผนงาน การบริหารทั่วไป
สนองกลยุทธ
ขอที่ 2 ปฏิรูปการเรียนรู ดวยวิธีการหลากหลายเนนผูเรียนเปนสําคัญ
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ขอที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
หนวยงานรับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบ
นางจันทราภรณ ธรรมนิยม นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
ลักษณะโครงการ ( ) โครงการใหม () โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2562
====================================================================
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนบานตาเปยงมีนักเรียนซึ่งมีฐานะครอบครัวสภาพความเปนอยูและสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน
โรงเรียนจึงเปนศูนยรวมใหนักเรียนมาอยูในสังคมเดียวกัน จึงตองมีการพัฒนาและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โดยมุงเนนคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน ใหนักเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบ มีความ
รับผิดชอบ รูจักประหยัด และออม ละเวนจากสิ่งเสพติดมอมเมาไมกอใหเกิดปญหาทางสังคม และ
ศีลธรรม ดํารงชีวิตอยูในสังคม ไดอยางมีความสุขและพอเพียง โรงเรียนจึงมีความจําเปนที่จะดําเนินการจัดทํา
โครงการนี้ขึ้น เพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน และมีคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
2.2 เพื่อใหนักเรียนมีสมาธิในการรวมกิจกรรมการเรียนรู
2.4 เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน
3. เปาหมาย
ดานปริมาณ
นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน
ดานคุณภาพ
นักเรียนระดับปฐมวัยไดรับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีความประพฤติดี ไมกอใหเกิดปญหาใน
สังคม
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4. วิธีดําเนินการ

กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 อบรมนักเรียนหนาเสาธง
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือโครงการ
1.2 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
1.3 แตงตั้งผูรับผิดชอบ
1.4 ดําเนินการตามขั้นตอน
- นักเรียนทํากิจกรรมสวดมนตไหวพระหนาเสาธง
- ครูเวรประจําวันอบรมนักเรียนหนาเสาธง
- บันทึกการอบรมหนาเสาธง
- การฝกทักษะการไหวในชั้นเรียนและการพูดจาสุภาพ
- การฝกมารยาทในชั้นเรียน
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะหรายงานผล
กิจกรรมที่ 2 คุยกันกอนเรียน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- พบปะพูดคุยกับนักเรียนกอนเรียนทุกวัน
- ฝกนับเลข และอานพยัญชนะไทย
- ฝกรองเพลงประกอบจังหวะ
- ฝกกิจกรรมการทองคําคลองจอง
กิจกรรมที่ 3 สวดมนตกอนนอน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ฝกนักเรียนสวดมนตกอนนอนที่โรงเรียน
- นักเรียนสวดมนตกอนนอนที่บาน
- บันทึกการสวดมนตโดยผูปกครอง
กิจกรรมที่ 4 นั่งสมาธิกอนเรียน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- พบปะพูดคุยกับนักเรียน
- นักเรียนนั่งสมาธิตอนเชากอนเรียนทุกวัย
กิจกรรมที่ 5 การออมทรัพย
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ใหนักเรียนฝากเงินในตอนเชาตั้งแต
วันจันทร - วันศุกร
- บันทึกการฝากเงินออมทรัพย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
เมษายน 62
เมษายน 62
พฤษภาคม 62
พฤษภาคม 62

ผูรับผิดชอบ

ผูบริหารโรงเรียน
ครูเวรประจําวัน
นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
นางสาวเอี่ยมพร จันทอง

มีนาคม 63
มีนาคม 63
ตลอดปการศึกษา 62 นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
นางสาวเอี่ยมพร จันทอง

นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
ตลอดปการศึกษา 62 นางสาวเอี่ยมพร จันทอง

นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
ตลอดปการศึกษา 62 นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
ตลอดปการศึกษา 62 นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 6 เลือกตั้งผูนํา
ขั้นตอนดําเนินงาน
- ครูรับสมัครตําแหนงผูนําหัวหนาหอง
- นักเรียนในชั้นเลือกผูนํา
กิจกรรมที่ 7 การทําความสะอาดและแยกขยะ
ขั้นตอนดําเนินงาน
- แบงหนาที่รับผิดชอบ
- นักเรียนทําความสะอาดในหองเรียน
- นักเรียนทําความสะอาดนอกหองเรียน
- นักเรียนแยกขยะและจัดเก็บ
- ขายขยะทุกเดือน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พฤษภาคม 62

ผูรับผิดชอบ
นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
นางสาวเอี่ยมพร จันทอง

ตลอดปการศึกษา 62 นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
นางสาวเอี่ยมพร จันทอง

5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณ 4,400 บาท แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดงบประมาณ คาตอบแทน …….. บาท
คาใชสอย
…….. บาท
คาวัสดุ
4,400 บาท
อื่น ๆ
…….. บาท
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5.2 รายละเอียดกิจกรรมการใชงบประมาณ

ลักษณะงบประมาณที่ใช
งบ
คา
คาใช คา
อื่น
สถานที่
กิจกรรมและงบประมาณ
ประมาณ ตอบ สอย วัสดุ
ๆ
แทน
กิจกรรมที่ 1 อบรมนักเรียนหนาเสาธง 4,400
4,400
โรงเรียนบานตาเปยง
กิจกรรมที่ 2 คุยกันกอนเรียน
กิจกรรมที่ 3 สวดมนตกอนนอน
กิจกรรมที่ 4 นั่งสมาธิกอนเรียน
กิจกรรมที่ 5 ออมทรัพย
กิจกรรมที่ 6 เลือกตั้งผูนํา
กิจกรรมที่ 7 การทําความสะอาด
รวมงบประมาณ
4,400
4,400
6. การติดตาม กํากับ และประเมินผล
6.1 กํากับ ติดตาม รายงานความกาวหนาภายใน มีนาคม 63
6.2 การประเมินผล
ตัวบงชี้ และสภาพความสําเร็จ
วิธีการวัดประเมิน
เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
1. นักเรียนมีความพรอมตามพัฒนาการ
- สังเกต
- แบบประเมินพัฒนาการ
2. นักเรียนมีสมาธิในการเรียน
- สังเกต
- แบบสังเกตพฤติกรรม
3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
- สังเกต
- แบบสังเกตพฤติกรรม
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีความพรอมทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ – จิตใจ และสังคม ตรงตาม
มาตรฐาน
7.2 นักเรียนมีสมาธิในการเรียน
ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ
( นางสาวเอี่ยมพร จันทอง)
ตําแหนง ครู
ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ

โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียน
กลุมบริหารงานทั่วไป ระดับปฐมวัย
กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ กระบวนการตาม
เกณฑมาตรฐาน
สนองมาตรฐานที่ 1
เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบ
นางสาวเอี่ยมพร จันทอง นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปการศึกษา 2562
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เปนการเตรียมเด็กใหมีความพรอมพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลทั้งทางดานรางกาย ดาน
อารมณจิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา และคุณธรรม จริยธรรม ใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุขในชีวิต
เติบโตเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเด็กมีความรูในการรักษาความสะอาดรางกายและเครื่องแตงกาย
2.2 เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงและปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บ
3.เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 เด็กทุกคนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 รอยละของเด็กที่มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
4.ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 ขั้นตอน
4.1.1 ประชุมครูปฐมวัยกําหนดโครงการ
4.1.2 ขออนุมัติโครงการ
4.1.3 ประชุมครูชี้แจงโครงการ
4.1.4 จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ กิจกรรมโครงการ
4.1.5 ดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการ
4.1.6 ประเมินผล
4.1.7 สรุปรายงานผลกิจกรรมโครงการ
4.2 แผนดําเนินการ
4.2.1 กําหนดขอบขายเนื้อหา จัดกิจกรรม
4.2.2 กําหนดกิจกรรม
4.2.3 ครูดําเนินกิจกรรม
4.2.4 บันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรม
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4.2.5 สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม
แผนดําเนินการ
ขั้นการดําเนินงาน
วิธีการดําเนินงาน
1.ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมกําหนดโครงการ
2.ขออนุมัติโครงการ
3.ประชุมครูชี้แจงโครงการ
4.จัดกิจกรรมโครงการ

ระยะเวลาดําเนินงาน
เม.ย. 62

ผูรับผิดชอบ

พ.ค 62

2.ขั้นดําเนินการ

1 ฝ ก ให เ ด็ ก มี ค วามรู ใ นการ ตลอดปการศึกษา 62
รั ก ษาความสะอาดร า งกายและ
เครื่องแตงกาย
2 ฝกสุขนิสัยในการปฏิบัติตาม
สุ ข บั ญ ญั ติ ในชี วิ ต ประจํ า วั น
การรั ก ษาความปลอดภั ย จาก
นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
อุ บั ติ เ หตุ จ ากการเล น การทํ า
นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
กิจกรรม
3 ให ค วามรู ใ นการดู แ ลรั ก ษา
และการปฏิ บั ติ ต นให ป ลอดภั ย
จากโรคภัยไขเจ็บ

3.ขั้นตรวจสอบ
และประเมิน

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
โครงการ

มีนาคม 62

5.งบประมาณที่ตองการใช
คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม 2,000
บาท ( สองพันบาทถวน ) จากแผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ ตามระเอียดการใชจายงบประมาณ ดังนี้
- คาตอบแทน 500 บาท
- คาใชสอย 300 บาท
- คาวัสดุ 1,200 บาท
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6.ผลที่คาดวาจะไดรับ
6. 1 เด็กทุกคนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
6.2 เด็กมีความรูในการรักษาความสะอาดรางกายและเครื่องแตงกาย
6.3 เด็กสุขนิสัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ในชีวิตประจําวัน การรักษาความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุจากการเลน การทํากิจกรรม
7.การติดตามประเมินผล
7.1 ผลสัมฤทธิ์กิจกรรมตามโครงการ
7..2 การรายงานผลการดําเนินโครงการ
8. สรุปผลการดําเนินโครงการ
8.1 รอยละ 100 ของเด็กทุกคนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
8.2 รอยละ 100 ของเด็กมีความรูในการรักษาความสะอาดรางกายและเครื่องแตงกาย
8.3 ร อ ยละ 100 ของเด็ ก สุ ข นิ สั ย ในการปฏิ บั ติ ต ามสุ ข บั ญ ญั ติ ในชี วิ ต ประจํ า วั น การรั ก ษา
ความปลอดภัย จากอุบัติเหตุจากการเลน การทํากิจกรรม
ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ
( นางสาวเอี่ยมพร จันทอง)
ตําแหนง ครู
ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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ชื่อโครงการ จัดทําสํามะโนประชากรกอนวัยเรียน
แผนงาน
กลุม บริหารงานทั่วไป
สนองกลยุทธ กลยุทธที่ 4. ปฏิรูปบริหารจัดการโดยพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศ การประกัน คุณภาพภายใน การนิเทศติดตามและ
กระจายอํานาจสูหนวยงานปฏิบัติ
สนองมาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบ
นางจันทราภรณ ธรรมนิยม นางอารี ธรรมรักษ นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปการศึกษา 2562
1.หลักการและเหตุผล
การสํารวจผูเรียนในเขตบริการมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนจะชวยสรางโอกาส
ทางการศึกษาไดอยางทั่วถึง
2.วัตถุประสงค
2.1. เพื่อหาขอมูลจํานวนเด็กกอนวัยเรียนในเขตบริการที่มีอายุตามเกณฑ ทร.14
2.2 เพื่อวางแผนการเตรียมการจัดชั้นเรียนระดับปฐมวัย/การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ทราบจํานวนเด็กกอนวัยเรียนในเขตบริการ
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 สามารถสรางโอกาสทางการศึกษาปฐมวัยไดอยางทั่วถึง
4.ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 ขั้นตอน
4.1.1 ประชุมกําหนดโครงการ
4.1.2 ขออนุมัติโครงการ
4.1.3 ประชุมครูชี้แจงโครงการ
4.1.4 จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ กิจกรรมโครงการ
4.1.5 ดําเนินการสํารวจเด็กกอนวัยเรียนในเขตบริการ
4.1.6 รวบรวมขอมูลเด็กกอนวัยเรียนในเขตบริการ
4.1.7 สรุปรายงานผลกิจกรรมโครงการ
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4.2 แผนดําเนินการ
ขั้นการดําเนินงาน
1.ขั้นเตรียมการ

วิธีการดําเนินงาน
1.ประชุมกําหนด โครงการ
2.ขออนุมัติโครงการ
3.ประชุมครูชี้แจงโครงการ
4.จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ
กิจกรรมโครงการ
ดํ า เนิ น การสํ า รวจเด็ ก กอนวัย เรีย นใน
เขตบริการ ที่มีอายุ 4 ป

2.ขั้นดําเนินการ
3.ขั้นตรวจสอบ
และประเมิน

รวบรวมข อมู ลเด็กก อนวัย เรีย นในเขต
บริการที่มีอายุ 4 ป

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
เม.ย. 62

ผูรับผิดชอบ
นางจัน ทราภรณ ธรรมนิ ย ม
นางอารี ธรรมรักษ
นางสาวเอี่ยมพร จันทอง

ตลอดป
มีนาคม 63

5.งบประมาณ
คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
500
บาท ( หารอยบาทถวน ) จากแผนงานขยาย
โอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ ตามระเอียดการใชจายงบประมาณ ดังนี้
- คาตอบแทน - บาท
- คาใชสอย บาท
- คาวัสดุ 500 บาท
6.ผลที่คาดวาจะไดรับ
6.1ทราบจํานวนเด็กกอนวัยเรียนในเขตบริการ
6.2 วางแผนการเตรียมการจัดชั้นเรียนระดับปฐมวัย/การศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางเหมาะสม
7.การติดตามประเมินผล
7.1 จํานวนเด็กที่เขาเรียนในระดับปฐมวัย/การศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. สรุปผลการดําเนินโครงการ
ป พ.ศ.เกิด

ชาย

หญิง

ลงชื่อ

รวม

ในเขต นอกเขต

รวม

ผูเสนอโครงการ
(นางจันทราภรณ ธรรมนิยม)
ตําแหนง ครู
ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง

หมายเหตุ
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลุมบริหารงานทั่วไป
กลยุทธที่ 4. ปฏิรูปบริหารจัดการโดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ การประกัน
คุณภาพภายใน การนิเทศติดตามและกระจายอํานาจสูหนวยงานปฏิบัติ
สนองมาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบ
นางอารี ธรรมรักษ นางจันทราภรณ ธรรมนิยม นายจิราพร โมลา
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2562
1.หลักการและเหตุผล
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนการเตรียมเด็กใหมีความพรอมพัฒนาการทุก
ดานอยางสมดุลทั้งทางดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา และคุณธรรม จริยธรรม
ใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุขในชีวิต บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.วัตถุประสงค
2.1. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา
2.2. เพื่อสอดคลองกับการประเมินมาตรฐานคุณภาพภายนอก
2.3. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเปนไปตามมาตรฐาน
3.เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 หองเรียนปฐมวัยมีการประเมินคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง
3.1.2 หองเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประเมินคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยอยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง
3.1.3 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในอยางมีระบบ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ระดับคุณภาพผูเรียนตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย
3.2.2 ระดับคุณภาพผูเรียนตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 ขั้นตอน
4.1.1 ประชุมครูกําหนดโครงการ
4.1.2 ขออนุมัติโครงการ
4.1.3 ประชุมครูชี้แจงโครงการ
4.1.4 จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ กิจกรรมโครงการ
4.1.5 ดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการ
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4.1.6 ประเมินผล
4.1.7 สรุปรายงานผลกิจกรรมโครงการ
4.3 แผนดําเนินการ
ขั้นการดําเนินงาน
วิธีการดําเนินงาน
1.ขั้นเตรียมการ

2.ขั้นดําเนินการ

3.ขั้นตรวจสอบ
และประเมิน

1.ประชุมกําหนด โครงการ
2.ขออนุมัติโครงการ
3.ประชุมครูชี้แจงโครงการ
4.จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ
กิจกรรมโครงการ
1.ครูปฐมวัยศึกษาเอกสารมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย
2.ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุม
และศึกษาเอกสารมาตรฐานและ
ดําเนินการจัดทําเอกสาร แบบบันทึก
เครื่องมือการประเมินคุณภาพระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3 การจัดประสบการณตามหลักสูตร
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 บันทึกผลการสังเกตพัฒนาการ
อยางตอเนื่อง
5 สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม
รายงานผลการดําเนินกิจกรรมโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
เม.ย. 62

ผูรับผิดชอบ

พฤษภาคม 62

กรกฎาคม 62

5.งบประมาณที่ตองการใช
คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
3,500
บาท ( lสามพันหารอยบาทถวน ) จากแผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ ตามระเอียดการใชจายงบประมาณ ดังนี้
- คาตอบแทน - บาท
- คาใชสอย 1000 บาท
- คาวัสดุ
2500 บาท
6.ผลที่คาดวาจะไดรับ
6.1 โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศปฐมวัยเปนระบบเอื้อตอการบริหารจัดการการศึกษา
ปฐมวัย
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6.2 โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนระบบเอื้อตอการบริหารจัดการ
การศึกษา
6.3 นักเรียนปฐมวัยและนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
6.4 ครูปฐมวัยและครูระดับการศึกษาภาคบังคับไดรับการนิเทศเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรม /
ประสบการณใหมีคุณภาพอยูเสมอ
6.5 สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เหมาะสมกับเด็กและ
ทองถิ่น
7.การติดตามประเมินผล
7.1 ผลสัมฤทธิ์กิจกรรมตามโครงการ
7.2 การรายงานผลการดําเนินโครงการ
8.สรุปผลการดําเนินโครงการ
8.1 รอยละ 100 ของโรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศปฐมวัยและระดับการศึกษาภาคบังคับเปนระบบ
เอื้อตอการบริหารจัดการการศึกษา
8.2 รอยละ 100 ของเด็กปฐมวัยและระดับการศึกษาภาคบังคับทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
8.3 รอยละ 100 ของครูปฐมวัยและครูและระดับการศึกษาภาคบังคับไดรับการนิเทศเพื่อปรับปรุง
การจัดกิจกรรม / ประสบการณใหมีคุณภาพอยูเสมอ
8.4 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาภาคบังคับที่
เหมาะสมกับเด็กและทองถิ่น

ลงชื่อ
ลงชื่อ

(นางอารี
ธรรมรักษ)
ตําแหนง ครู

ผูเสนอโครงการ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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โครงการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ

สงเสริมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
การบริหารวิชาการ
ขอที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
ผูเรียนมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
สนองนโยบาย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1,2,4,5,6,7,8,15,
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบ
นายสมนึก คําสอน นางจันทราภรณ ธรรมนิยม นายเพ็ง โมลา
นายบรรยง ภูมิโคกรักษ
ลักษณะโครงการ ( ) โครงการใหม ( / ) โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น เปนการปฏิรูป
กระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนไดแสดงออกตามความสามารถตามศักยภาพของแตละบุคคล และ
เพื่อเปนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห การพัฒนาสมองซีกซายที่เกี่ยวกับศิลปะดนตรี กีฬา และ
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของแตละบุคคล ใหนักเรียนเรียนรูไดเร็ว และสามารถศึกษา คนควา หาความรู
ดวยตนเองไดตลอดเวลา
ดังนั้นเพื่อใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่สนองตอความสามารถ และความถนัด จัดแหลงเรียนรู และ
บรรยากาศที่ดี นักเรียน ครู มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน เปนไปอยางตอเนื่อง จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการกระบวนการคิด วิเคราะห รูจักการเลือกและฝกฝนความถนัดให
สอดคลองกับศักยภาพของ นักเรียน
2 เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3. เปาหมาย
ดานปริมาณ
- นักเรียนมีพัฒนาการกระบวนการคิด วิเคราะห สอดคลองกับศักยภาพของตนเอง รอยละ 80
ดานคุณภาพ
- นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการรอยละ 90
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4.วิธีดําเนินการ (บอกกิจกรรมที่จะปฏิบัติใหชัดเจน และระบุชวงเวลาในแตละกิจกรรม)
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุมสาระ/
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
เมษายน 62
ผูบริหาร
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
คณะครู
1. จัดทําโครงการ
พฤษภาคม 62
นักเรียน
2. ประชุมคณะครู ชี้แจง ทําความเขาใจ
พฤษภาคม 62
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
4. ขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการ
มีนาคม 63
5. ติดตาม/ประเมินและสรุปผล
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมทักษะอาชีพ
1.การปลูกผักตามฤดูกาล
2.การเลี้ยงปลา
3.การเลี้ยงไก
4.การเพาะเห็ดนางฟา
5.รานคาสหกรณ
6.การทําขนม/แปรรูปอาหารเพื่อการจําหนายตาม
ตลอดปการศึกษา 62
โครงการปจจัยพื้นฐานพิเศษ
7.รานตัดผมชาย-หญิงตามโครงการปจจัยพื้นฐานพิเศษ
8.การปลูกและตอนกิ่งมานาวเพื่อการจําหนายและแปร
รูปผลผลิต
9.การปลูกกลวยน้ําหวา
10.การปลูกไผตงทนแลง/การปลูกไผสีสุก
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกีฬา/สันทนาการ/นันทนาการ
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
ตลอดปการศึกษา 62
1.จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย(เตนบาสโลบ/เตน
ประกอบเพลง)หนาเสาธง.
2.จัดกิจกรรมที่นักเรียนที่มีความสนใจ กีฬา
วอลเลยบอล/ฟุตบอลเวลาหลังเลิกเรียน
3.สอนนักเรียนตามตารางเรียน
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคํา/ปริศนาคํา
ทาย/กิจกรรมการทักทายภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1.จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคําหนาเสาธง
2.การกลาวทักทายครู-นักเรียนกิจกรรมหนาเสาธงและ

ตลอดปการศึกษา 62
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ชวงเวลาพบกัน
3.สอนนักเรียนตามตารางเรียน
4. แขงขันการเขียนคําศัพท
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมภาษาไทย/ความรู
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1.จัดกิจกรรมอานขาวยามเชาหนาเสาธง
2.สอนนักเรียนตามตารางเรียน
3.การแขงขันตอบปญหาและเขียนคําตามแบบฝก
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการทําความสะอาด
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1.การทําความสะอาดรางกาย
2.หองเรียน
3.บริเวณโรงเรียนเขตรับผิดชอบ
4.หองน้ํา
กิจกรรมที่ 6 สวนปาหรรษาสูความรู
1.คําศัพท/สํานวน/คําพังเพยตามตนไม
2.สวนปาสะอาดรมรื่น

ตลอดปการศึกษา 62

ตลอดปการศึกษา 62

ตลอดปการศึกษา 62

5. งบประมาณ
งบประมาณ
36,000 บาท แผนงาน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดงบประมาณ คาตอบแทน บาท
คาใชสอย
บาท
คาวัสดุ
36,000 บาท
อื่น ๆ
บาท
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5.2 รายละเอียดกิจกรรมการใชงบประมาณ
กิจกรรมและงบประมาณ

งบ
ประมาณ

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6

1000
40000
1000
1000
1000
2000

ลักษณะงบประมาณที่ใช
คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ
1000
40000
1000
1000
1000
2000

อื่น ๆ

ระยะเวลา
ดําเนินการ/
สถานที่

รวมงบประมาณ
46,000 46,000 6. การติดตาม กํากับ และประเมินผล
6.1 กํากับติดตาม รายงานความกาวหนาภายใน 10 มีนาคม 2559และ 30 กันยายน2560
6.2 การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
1.นักเรียนมีพัฒนาการกระบวนการ สังเกต สัมภาษณ
1.แบบสังเกต,แบบสัมภาษณ
คิด วิเคราะห ตามศักยภาพตนเอง
2.นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ
2. แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์
มาตรฐานการศึกษาของ
- ทดสอบประเมินผล
กระทรวงศึกษาธิการ
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3. นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะชีวิต
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(นายสมนึก คําสอน)
ตําแหนง ครู

ผูเสนอโครงการ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง

ปการศึกษา 62
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โครงการ
สงเสริมการใชสื่อและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
แผนงาน
วิชาการ
สนองกลยุทธ ขอที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
ผูเรียนมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มฐ.4) (มฐ.5) (มฐ.13) ( มฐ.17)
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบโครงการ นายบุญเลิศ เข็มทอง นายสมนึก คําสอน
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่ง
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 .หลักการและเหตุผล
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงความรูตางๆ เปนการสรางความตื่นตัวใหกับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทุกระดับ จึงนับไดวามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ในการกระตุนใหเกิดรูปแบบการเรียนรู
รวมกันอยางใกลชิดระหวางเด็กเล็ก กับพอแมผูปกครองซึ่งไดศึกษาคนควาเรื่องราวตาง ๆ ในโลกกวางและยัง
สรางความเทาเทียมกันระหวางเด็กในเมืองกับเด็กในชนบท สรางโอกาสและพัฒนาคุณภาพ ทางการศึกษาโดย
ใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถใชไดในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการการเรียนรู
รายบุคคล โรงเรียนมีปญหาในดานการบริหารจัดการ และดานการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑที่ไดรับจัดสรร
มาไมเพียงพอ ที่มีอยูขาดประสิทธิภาพเนื่องจากใชงานมานาน โรงเรียนไดพัฒนาการเรียนรูดานเทคโนโลยี
และบูรณาการเขากับการเรียนรูกลุมสาระอื่นๆ ของนักเรียนดวยการใช สื่อการสอนจากเว็บไซต และสั่งพิมพ
ใบงาน กิจกรรมชุดการสอน ผลปรากฏวานักเรียนสนใจ ตื่นเตนที่จะเรียนรูเนื่องจากสนองความตองการ
สนุกกับการเรียนรู แตประสบปญหาในการจัดการเนื่องจาก จํานวนเครื่องพิมพและถายเอกสารไมพอเพียงกับ
นักเรียนแตละชั้น ดังนั้น จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการใชสื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
2.วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหเกิดการเรียนรูทุกสถานที่ไมจํากัดเวลา
2. เพื่อจัดหาเครื่องพิมพเอกสาร ใหครบทุกชั้นเรียน
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
3.เปาหมาย
3.1 เปาหมายดานปริมาณ
- นักเรียนทุกคนในโรงเรียน ไดรับการพัฒนา ทักษะดานเทคโนโลยี
- จัดซื้อติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตไวไฟ/เครื่องพิมพ/ถายเอกสารได
3.2 เปาหมายดานคุณภาพ
- นักเรียนทุกคนชอบมาโรงเรียน สนุกกับการเรียนรู
- สถานศึกษามีสื่อเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
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4.กิจกรรมการดําเนินงาน
4.1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
4.2 เสนอโครงการ
4.3 วางแผนและดําเนินการจัดหาสื่อละจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.5 ผูบริหารนิเทศ กํากับติดตามการใช การเก็บดูแลรักษา
4.6 ประเมินผลและรายงานผล
5.งบประมาณโครงการ
5.1. งบประมาณเงินอุดหนุน จํานวน 50,000บาท
5.2. รายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรม
จัดซื้อติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต
ไวไฟ/เครื่องพิมพ/เครื่องถาย
เอกสาร
รวม

งบประมา รายละเอียดการใชงบประมาณป 2560 ระยะเวลา/สถานที่ดําเนินการ
ณ
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ
50,000 50,000
ตลอดป 62
50,000

-

-

50,000

6.การประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียน ไดรับการพัฒนา ทักษะดาน
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
2. ทุกชั้นเรียน มีเครื่องพิมพที่ถายเอกสารได
3. นักเรียนทุกคนชอบมาโรงเรียน สนุกกับการเรียนรู
4. สถานศึกษามีสื่อเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

วิธีการวัดประเมินผล
1. แบบสังเกต

เครื่องมือวัด
1. แบบสังเกต

2. ตรวจสอบ
3.ตรวจสอบสถิติการมาเรียน
4.ตรวจสอบสื่อ
5. ทดสอบผลสัมฤทธิ์

2. ตรวจสอบ
3. แบบประเมิน
4.แบบสอบถาม
5. แบบทดสอบ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนไดรับโอกาสในการเรียนรูดานเทคโนโลยีเสมอภาคเทาเทียมกัน
7.2 โรงเรียนใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยางมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(นายบุญเลิศ เข็มทอง)
ตําแหนง ครู

ผูเสนอโครงการ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนงาน
บริหารวิชาการ
สนองกลยุทธ ขอที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มฐ.4มฐ.5มฐ.13มฐ.17
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบโครงการ นายสมนึก คําสอน ครูฝายแผนงานวิชการทุกคน
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินงาน ปการศึกษา 2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 .หลักการและเหตุผล
โรงเรียนมีปญหาในดานการบริหารจัดการและดานการเรียนการสอน ครูไมครบชั้นเรียน ครูไมมี
ความถนัดในบางวิชาที่สอน งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอ จากปญหาดังกลาว โรงเรียนจึงตองเรง
ปรับปรุงและพัฒนา ดานการบริหารจัดการ โดยเฉพาะงานดานวิชาการ ควรตองปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให
เหมาะสมกับสถานศึกษา ชุมชนตองใหการสนับสนุนทั้งรวมการพัฒนา สนับสนุนแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อยกระดับผูเรียนใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานตามสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) จะสงผลใหนักเรียน เปนคนดี เกง และมีความสุขโดยใชโรงเรียนเปนฐานใหผูที่มีสวน
เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เนนความพึงพอใจของผูรับการบริการ
2.วัตถุประสงค
1. เพื่อยกระดับสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน
2. เพื่อยกระดับการศึกษาไปสูมาตรฐานโดยใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นสนับสนุน
3. เพื่อกระจายอํานาจโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยมีชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวม
4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระคณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ
3.เปาหมาย
3.1 เปาหมายดานปริมาณ
- เพื่อยกระดับสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน
- นักเรียนรอยละ 90 ไดรับการพัฒนา เปนคนดี คนเกง และมีความสุขตามหลักสูตรกําหนด
- สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนการจัดหาสื่อ จากชุมชนและหนวยงานในทองถิ่น
3.2 เปาหมายดานคุณภาพ
- นักเรียนระดับประถมศึกษาสามารถอานคลอง เขียนคลองตามระดับชั้น
- ติวเขมกลุมสาระคณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษภาคเรียนละครั้ง
- สถานศึกษามีสื่อเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4.กิจกรรมการดําเนินงาน
4.1 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ
4.2 แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
4.3วางแผนและดําเนินการจัดกิจกรรม
- ประชุมกรรมการสถานศึกษา ประสานความรวมมือกับองคกรตางๆ
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- ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
- ปรับปรุงหองเรียน และสรางแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรู
- จัดหาวัสดุ อุปกรณเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- จัดทําเอกสารในชั้นเรียนและจัดเก็บเปนระบบ
- ดําเนินการติวเขมกลุมสาระคณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ
- เชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกภูมิปญญาทองถิ่นและเอื้อตอการเรียนรู
4.4 การนิเทศ กํากับติดตาม
4.5 ประเมินผลและรายงานผล
5.งบประมาณโครงการ
5.1. จํานวน 5,000 บาท
5.2. รายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรม
งบประมาณ รายละเอียดการใชงบประมาณ
ระยะเวลา/สถานที่
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ
น้ํามัน ดําเนินการ
1. ประชุมครู
1-10 พ.ย. 59
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
1-10 พ.ย.59
3. วางแผนและดําเนินงาน
1-10 พ.ย.59
จัดซื้อสื่อสงเสริมการเรียนรู
10,000
10,000
แกนักเรียนทุกคน
4. นิเทศ กํากับติดตามการใชสื่อ
ทุกสิ้นเดือน
5. ประเมินผล รายงานผล
ก.ย.60
รวม
10,000
10,000
6.การประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ

วิธีการวัด
ประเมินผล
- นักเรียนระดับประถมศึกษาสามารถอานคลอง เขียนคลองตาม 1. สังเกต
ระดับชวงชั้น
2. รายงาน
- นักเรียนไดรับโอกาสติวเขมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
3. ประเมิน
- สถานศึกษามีสื่อเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

เครื่องมือวัด
1. แบบรายงาน
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
3. แบบประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระคณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษสูงขึ้น
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ลงชื่อ
ลงชื่อ

(นายสมนึก คําสอน)
ตําแหนง ครู

ผูเสนอโครงการ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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โครงการ
สงเสริมนิสัยรักการอาน
แผนงาน
วิชาการ
สนองกลยุทธ . 1 ขอที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสูประชาคมอาเซียนผูเรียน
มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่21
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มฐ.5 ) (มฐ.6)
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวจิราพรรณ ดังกอง นางอารี ธรรมรักษ นางสาวสนิท ศรีทะเสน
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินงาน ปการศึกษา 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 .หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการอานเปนปญหาสําหรับสังคมไทย จากการสํารวจพบวาคนไทยอานหนังสือนอย
มาก สงผลตอการรับรูและการพัฒนา สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูในชุมชน การปลูกฝงนิสัยรักการอานจึง
เปนสิ่งจําเปนที่ผูเรียนจะไดสรางนิสัยรักการอาน ตลอดจนมุงเนนใหผูเรียนไดรูจักใฝรู ใฝเรียนเกิดการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต มาตรฐานที่ 6 ไดกําหนดใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องโดยมีตัวบงชี้ใหผูเรียน มีนิสัยรักการอาน การเขียน และการฟง รูจัก
ตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ รอบตัว
โรงเรียนจึงเห็นความสําคัญในเรื่องการอานหนังสือ จึงไดจัดกิจกรรมหองเรียนสงเสริมนิสัยรัก
การอาน ประจําปงบประมาณ 2562 เพื่อยกระดับและพัฒนานักเรียน อานคลอง ใฝรู ใฝเรียน มีความรู
กวางขวาง สามารถศึกษาและคนควาหาความรูดวยตนเองจากมุมหนังสือภายในหองเรียน สงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
2.วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียน ครู ผูบริหาร มีนิสัยรักการอาน
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชมุมสงเสริมการอานเปนแหลงศึกษาคนควา
3. เพื่อใหนักเรียน ครู ผูบริหารรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนจากการอานในการพัฒนาตนเอง
3.เปาหมาย
3.1 เปาหมายดานปริมาณ
- จัดซื้อหนังสืออานเพิ่มเติมและหนังสือสงเสริมการอาน
- นักเรียนรอยละ 80 ใชมุมสงเสริมการอานในหองเรียนตนเองเปนแหลงศึกษาคนควา
3.2 เปาหมายดานคุณภาพ
- นักเรียน ครู ผูบริหาร ศึกษาคนควาใชมุมสงเสริมการอานในหองเรียนอยางคุมคารอยละ 80
- นักเรียน ครู ผูบริหาร สามารถพัฒนาการอานและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันรอยละ 90
4.กิจกรรมการดําเนินงาน
4.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
4.2 แตงตั้งคณะครู และบุคลากรรับผิดชอบ
4.3 จัดทําโครงการหองเรียนสงเสริมนิสัยรักการอาน
4.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
4.5 วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อดําเนินการ
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4. 6. ประเมินผลและรายงานผล
5.งบประมาณโครงการ
5.1. จํานวน 15,00บาทงบประมาณการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรม
งบประมา ตอบแทน ใชสอย วัสดุ
ณ
1. ประชุมคณะครู
2. จัดทําโครงการ/เสนอ
3. แตงตั้งคณะกรรมการ
4. ดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่ 1 หนังสือเดินได 15,000
15,000
-จัดซื้อตะกราใสหนังสือ
-ซื้อหนังสือเสริมการอาน
-ซื้อหนังสือนิทานประกอบภาพ
-ซื้ออุปกรณทําเอกสาร
ประกอบการอาน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
ภาษาอังกฤษวันละคํา/ปริศนา
คําทาย/กิจกรรมการทักทาย
1000
ภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1.จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
วันละคําหนาเสาธง
2.การกลาวทักทายครูนักเรียนกิจกรรมหนาเสาธง
และชวงเวลาพบกัน
3.สอนนักเรียนตามตาราง
เรียน
4. แขงขันการเขียนคําศัพท
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
1000
ภาษาไทย/ความรู
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1.จัดกิจกรรมอานขาวยาม
เชาหนาเสาธง
2.สอนนักเรียนตามตาราง
เรียน
3.การแขงขันตอบปญหา
และเขียนคําตามแบบฝก

น้ํามัน

ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน 62
เมษายน 62
พฤษภาคม 62
พฤษภาคม 62
ตลอดป

ตลอดป

ตลอดป
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กิจกรรมที่ 4 สอนซอมเสริม
การเขียนตามคําบอกกอน/หลัง
เรียน
กิจกรรมที่ 5 แขงขันเขียน
นิทานสั้น
กิจกรรมที่ 5 แขงขันสรุป
เนื้อหาจากขาว/บทความ
4. ประเมินและรายงานผล
รวม

1000

ตลอดป

1000

ตลอดป

1000

ตลอดป

20,000

6.การประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
- มีตะกราใสหนังสือ
-มีหนังสือเสริมการอาน
-มีหนังสือนิทานประกอบภาพ
-มีอุปกรณทําเอกสารประกอบการอาน
- นักเรียนรอยละ 80 มีนิสัยรักการอาน
- นักเรียนรอยละ 90 ใชมุมสงเสริมการอานเปนแหลง
ศึกษาคนควา

20,000

-

วิธีการวัดประเมินผล
1. สังเกต
2. สัมภาษณ
3. ตรวจแบบบันทึกการอาน
4.ประเมิน

มี่นาคม 63

เครื่องมือวัด
1.แบบสังเกต
2. แบบสัมภาษณ
3. บันทึกการอาน
4. แบบประเมินโครงการ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียน ครู ผูบริหาร มีนิสัยรักการอาน รูจักใฝรู ใฝเรียน หาความรูไดดวยตนเองรอยละ 85
7.2 นักเรียนรอยละ 80 อานหนังสือไดคลอง สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง
7.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ
(นางสาวจิราพรรณ ดังกอง)
ตําแหนง ครู
ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ

แขงขันความเปนเลิศนักเรียน
บริหารวิชาการ
ขอที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ขอที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสูประชาคมอาเซียนผูเรียน
มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่21
สนองนโยบาย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1,2,4,5,6,7,8,15,
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวสนิท ศรีทะเสน นางจันทราภรณ ธรรมนิยม นายสมนึก คําสอน
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษามุงพัฒนาผูเรียนไดรับความรู มีความสมารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค
มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีจิตใจที่เขมแข็ง อยูในสังคมไดอยางมีความสุข กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนที่สําคัญคือการวัดและประเมินผลเพื่อจะไดทราบถึงระดับคุณภาพของนักเรียน นําผลมาแกไขปรับปรุง
พัฒนาใหดียิ่งขึ้น และยกยองชมเชยนักเรียนที่มีความสามารถเปนเลิศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีนโยบาย จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อกระตุนใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดเกิดพลังและกําลังใจใน
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน กําหนดใหมีการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปนประจําทุกป โรงเรียนจึงนํา
นักเรียนเขารวมแขงขันกิจกรรมความเปนเลิศในระดับกลุมโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนตัวแทนในระดับตางๆตามลําดับ ดังนั้นโรงเรียนจึงทําขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถในการแขงขันในฐานะตัวแทนของเขตพื้นที่
2.2 เพื่อสนับสนุนใหบุคลากร เขารวมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ผูบ ริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร สงนักเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขันเพื่อเขาคัดเลือก
เปนตัวแทนตามลําดับ
- ผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร เขารวมกิจกรรมการแขงขันง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนไดพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะทางการแขงขัน
สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
3.2.2 ครูและบุคลากรของโรงเรียน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัดกิจกรรมพัฒนาสงเสริม
ศักยภาพนักเรียน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันกับผูเขาแขงขัน
4. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
4.1 กิจกรรม
4.1.1 ประชุมชี้แจงและเสนอโครงการการ
4.1.2 ขอความเห็นชอบโครงการ
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ที่
1
2.

4.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ
4.1.4 ประเมินติดตามและรายงานผล
4.2 กิจกรรมและการดําเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
เขารวมการแขงขันทักษะและความสามารถ
ปการศึกษา 62
นักเรียน
เสริมทักษะนักเรียนกอนเขาแขงขันและ
กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู

5. งบประมาณที่ใช
1. งบประมาณ จากเงินอุดหนุน จํานวน 1,000 บาท
ลําดับที่ รายการ

งบประมาณ

1.
2.

4,000
4000

3

คาพาหนะนํานักเรียนเขารวมแขงขัน
คาอาหารนักเรียนเหมาจายตาม
จํานวนนักเรียนเขารวมกิจกรรม
คาวัสดุ/อุปกรณ
รวมเงิน

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เกียรติบัตรที่ไดรับจากการรวม กิจกรรม
2.ความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมกิจกรรม
3.นักเรียนไดรับความรูและประสบการณตรง

2000
10,000

ผูรับผิดชอบ
นางสาวสนิท ศรีทะเสน
นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
นายสมนึก คําสอน
คณะครูทุกทาน

จําแนกตามรายการ
คาตอบแทน คาใชสอย
4,000
4000

2000
2000

8,000

วิธีการประเมิน
- การตรวจสอบ
รายการ
- การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช
- แบบตรวจสอบรายการ
- แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.นักเรียนไดเขารวมการแขงขันทักษะความเปนเลิศและความสามารถนักเรียน
2.นักเรียนไดรวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและรับประสบการณ
3.นักเรียนไดรับรางวัลและเกียรติบัตร
ลงชื่อ

คาวัสดุ

ผูเสนอโครงการ

(นางสาวสนิท ศรีทะเสน)
ตําแหนง ครู
ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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ชื่อโครงการ นิเทศภายใน
แผนงาน
การบริหารวิชาการ
สนองกลยุทธ ขอที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ขอที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
สนองนโยบาย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5,9,10,11,12
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวเอี่ยมพร จันทอง นายสมนึก คําสอน คณะครูแผนงานวิชาการ
ลักษณะโครงการ
( / ) ตอเนื่อง
( ) ใหม
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การนิเทศภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนการบริหารวิชาการที่มี
เปาหมายใหครูมีความรู ความเขาใจ ทักษะ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของ
หลักสูตรเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน และการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหบรรลุ
จุดหมายที่กําหนดไว ใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค
1. จัดประชุมทางวิชาการเพื่อแกไขปญหาการเรียนการสอน
2. นิเทศภายในครูผูสอนเพื่อใหคําแนะนําในดานวิชาการแกครูในโรงเรียน
3. เพื่อกํากับติดตามใหคําปรึกษาแกคณะครูในการปฏิบัติงานการเรียนการสอน
และงานโครงการ/กิจกรรม
3. เปาหมาย
1. ผูบริหารโรงเรียนเยี่ยมชั้นเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2. ประชุมทางวิชาการและนิเทศภายในภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
4. โรงเรียนมีระบบการนิเทศอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.วิธีดําเนินการ (บอกกิจกรรมที่จะปฏิบัติใหชัดเจนและระบุชวงเวลาในแตละกิจกรรม)
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรมที่ 1ประชุมเตรียมความพรอมเปดภาคเรียน
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ประชุมคณะครูทุกคน ชี้แจงทําความเขาใจ
2. แตงตั้งผูรับผิดชอบ
3. ประชุมมอบหมายหนาที่ ความรับผิดชอบ
4. ประเมินผลรายงานตามที่ไดรับมอบหมาย
กิจกรรมที่ 2 ประชุมวิชาการ/การเตรียมการกอนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน

ผูรับผิดชอบ
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ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. สรางความเขาใจรวมกัน หากครูทุกคนมีความเขาใจถูกตอง
ตรงกันเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน
2.แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน โดยใหบุคลากรใน
หนวยงานมีสวนรวมในการ
3.ทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของผู
นิเทศ และผูเขารับการนิเทศรวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
4.กําหนดเปาหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน
- สงเสริมการปฏิบัติงานและความรวมมือในการทํางานเปน
หมูคณะ โดยใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติงาน
- สงเสริมใหครูรักงานวิชาการ ทํางานวิชาการอยาง
สม่ําเสมอเคารพในหลักการและเหตุผลของการปรับปรุงคุณภาพ
ของงาน
- ชวยเหลือใหครูปฏิบัติงานดวยความสะดวก มีโอกาส
เพิ่มพูนความรู ทักษะตาง ๆ ที่ประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพ
- สงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในโรงเรียน และเรื่องอื่น ๆ ที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ของครู
4.ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการนิเทศใหแก
คณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายใน เพื่อปองกันขอผิดพลาด
และความขัดแยงในการนิเทศ ตลอดจนปองกันมิใหผูรับการนิเทศ
เกิดความสับสนและอาจไมศรัทธาผูนิเทศและการนิเทศภายใน
กิจกรรมที่ 3 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1.การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา
2. การวิเคราะหจุดเดน จุดดอยเพื่อกําหนดจุดที่จะพัฒนา
3.การหาแนวทางเลือกเพื่อพัฒนา
4.การลงมือปฏิบัติ
5.การประเมินผลและปรับปรุงแกไข
6.การเผยแพร ขยายผล
กิจกรรมที่ 4 เยี่ยมชั้นเรียน
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ประชุมคณะครูทุกคน ชี้แจง ทําความเขาใจ
2. แตงตั้งผูรับผิดชอบ
3. ผูบริหาร/ครูที่ไดรับมอบหมาย ออกเยี่ยม
ชั้นเรียน แนะนําการปฏิบัติงาน อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. ตรวจประเมินผลทุกสิ้นเดือน
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5. ประเมินผลเมื่อสิ้นภาคเรียน
6. สรุปวิเคราะหรายงานผล
7. รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 5 การสอนซอมเสริม
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ประชุมคณะครูทุกคน ชี้แจง ทําความเขาใจ
2. แตงตั้งผูรับผิดชอบกําหนดปฏิทินซอมเสริม
3. คณะครู ดําเนินการสอนซอมเสริมตามปฏิทิน
4. ตรวจประเมินผลทุกสิ้นเดือน
5. ประเมินผลเมื่อสิ้นภาคเรียน
6. สรุปวิเคราะหรายงานผล
7. รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา

กิจกรรม ประชุมเตรียมความพรอมเปดภาคเรียน
วัตถุประสงค
1.เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอม
ของบุคลากรใน
โรงเรียนเพื่อ
กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน
2.เพื่อแจงนโยบาย
และแนวทางการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนใหบคุ ลากร
ในโรงเรียนใหความ
รวมมือการ
ปฏิบัติงานรวมกัน

เปาหมาย
1.ประชุมคณะครู
และนักการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
2.บุคลากรใน
โรงเรียนรับทราบ
แนวทางการ
ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนรวมกัน
3.โรงเรียน
วางแผนการ
จัดการเรียนการ
สอนและการ
ปฏิบัติงานได

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
1.วางแผนการ
ประชุม
2.แจงบุคลากรใน
โรงเรียนใหทราบ
3.เตรียมหอง
ประชุม
4.เตรียมเอกสาร
หัวขอประชุม
5.ดําเนินการ
ประชุม
6.ประชุมตามแผน
7อภิปราย
ซักถาม
8. มอบหมาย
9.สรุป

สื่อเครื่องมือ
นิเทศ
1.ระเบียบ
วาระการ
ประชุม
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม
2.บันทึกการ
ประชุม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
1.ภาคเรียนที่ 1
พ.ค. 2562
2.ภาคเรียนที่ 2
พ.ย. 2562

ผูปฏิบัติ
1.ผอ.
คณะครู/

วิธีการประเมินผล
สังเกต
สอบถาม
ตรวจบันทึกการ
ประชุม
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5. งบประมาณ
กิจกรรมและงบประมาณ

กิจกรรมที่ 1เตรียมความพรอม
กิจกรรมที่ 2ประชุมวิชาการ
กิจกรรมที่ 3กระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
กิจกรรมที่ 4 เยี่ยมชั้นเรียน
กิจกรรมที่ 5 การสอนซอมเสริม

งบประมา ลักษณะงบประมาณที่ใช
ณ
คาตอบแท คาใช
น
สอย
1,000
1000
1,000
1,000
1000

ระยะเวลา
ดําเนินการ/สถานที่
คาวัสดุ อื่นๆ
1,000
1000
1,000

โรงเรียน

1,000
1000

รวมงบประมาณ
5,000
5,000
5.1 งบประมาณ
5,000 บาทแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดงบประมาณคาตอบแทน
บาท
คาใชสอย-บาท
คาวัสดุ
5,000 บาท
อื่นๆ
บาท

-
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5.2 รายละเอียดกิจกรรมการใชงบประมาณ
6. การติดตามกํากับและประเมินผล
6.1 กํากับติดตามรายงานความกาวหนา ตุลาคม2562และ มีนาคม 2563
6.2 การประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
วิธีวัดและการประเมินผล
เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
1. การนิเทศเปนไปตามแผนที่วางไว
1. ตรวจแบบบันทึก
1. แบบบันทึกการนิเทศ
2. โครงการดําเนินไปอยางบรรลุผล
2. ประเมินผล
2. แบบประเมินงาน/กิจกรรม
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. วัดผลสัมฤทธิ์
และโครงการ
ของนักเรียนเปนไปตามเปาหมาย
3. การทดสอบ
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 งาน /กิจกรรม/โครงการตางๆของโรงเรียนบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ

(นางสาวสนิท ศรีทะเสน)
ตําแหนง ครู
ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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แบบนิเทศกํากับติดตามผลการปฏิบัติงานในโรงเรียน

ชื่อครูผูสอน………………………………………………..…………………สอนชั้น………………….……..โรงเรียน……………………………..
ประเมินวันที…่ ………………….…เดือน…………………………………..…………………….พ.ศ…………….
ประจําภาคเรียนที…่ ……………….…………ปการศึกษา…………………………….
ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

เอกสารประจําชั้น
แบบ ปพ.6
แบบ ปพ.5
แบบ ปพ.7
แบบ ปพ.8
ปพ.9
แผนการจัดการเรียนรู/ แผนการสอน
บันทึกการสอนซอมเสริม
บันทึกการผลิตสื่อ/อุปกรณ
แฟมสะสมงานครู
บันทึกสุขภาพ
บันทึกการเยี่ยมบาน/ศึกษาเด็กเปนรายบุคคล
การวิจัยในชั้นเรียน
สมุดนิเทศประจําชั้น
สมุดเยี่ยมชั้นเรียน
บันทึกการอบรมนักเรียน
บันทึกภูมิปญญาทองถิ่น
บันทึกการใชแหลงเรียนรู/ ภูมิปญญาทองถิ่น
บันทึกการจัดปายนิเทศ
บันทึกกิจกรรมประจําวัน
บันทึกการสอนแทน
บันทึกงานที่ไดรับมอบหมาย/งานพิเศษ/คําสั่ง
บันทึกการเขาประชุมอบรม
บันทึกการใชหอง

สรุป

ผลการปฏิบัติ ผลการประเมิน
ทํา
ไมทํา 1
2
3

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

รายการ
การจัดสภาพแวดลอมภายในชั้นเรียน
ความสะอาดของหองเรียน
การตกแตงหองเรียน มุมหองเปนสัดสวน
มีชั้นเก็บแฟมสะสมงาน
จัดเก็บอุปกรณ สื่อการเรียนเปนสัดสวน
โตะเกาอี้ครู นักเรียน สะอาด
มีปายชื่อครูประจําชั้น /ครูประจําหอง
ปายสถิติการมาเรียน
ปายรายชื่อสมาชิกในชั้น
ปายนิเทศกลุม สาระการเรียนรู
ปายขาวและเหตุการณ
ปายคําขวัญ สุภาษิต สํานวนไทย
รายชื่อเวรประจําวัน
ขอตกลงของชั้นเรียน
ตารางเรียน
สัญลักษณ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ที่เก็บอุปกรณของนักเรียน
ตกแตงบริเวณรอบหองเรียน ใหนา ดู นาอยู นาเรียน
บริเวณโดยรอบหองเรียนสะอาด
มีเอกสารสงเสริมงานตนเอง
ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สรุป

ผลการปฏิบตั ิ
ทํา ไมทํา

ผลการประเมิน
1
2
3

ขอเสนอแนะ
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายการ
กระบวนการเรียนการสอน
การเตรียมการสอน
การทําแผนการจัดการเรียนรู
เทคนิคการสอนหลากหลาย
การจัดกิจกรรมใชกระบวนการกลุม
การจัดการผลิตสื่อการสอน
การใชสื่อการสอน
การทดสอบความรูพื้นฐานกอนเรียน
การทดสอบผลการเรียนรูหลังเรียน
การจัดทําเครื่องมือวัดผล
การตรวจสอบหลังการเรียนรู
การวัดผลปลายภาคเรียน
การวัดผลปลายป
การสอนซอมเสริม
การใหการบาน
การตรวจงานเด็ก
การจัดกิจกรรมนักเรียน
การจัดกิจกรรมทันตสุขภาพ
การตรวจสุขภาพ
กิจกรรมสงเสริมวินัยนักเรียน
การใชภาษากลางกับนักเรียน
ทวงทีวาจา
การวางตน
การแตงกาย

สรุป

ผลการปฏิบัติ
ทํา ไมทํา

ผลการประเมิน
1
2
3

ขอเสนอแนะ
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ที่
1

รายการ
งานที่ไดรับมอบหมาย
แผนงานโครงการ
โครงการ…………………………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
แผนกํากับติดตามนิเทศ
บันทึกเสนอโครงการ
บันทึกคําสั่ง
เอกสารทะเบียนคุมงาน/โครงการ
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
งานที่ไดพัฒนาขึ้นเอง
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………..

สรุปผลการประเมิน
รายการประเมิน
เอกสารประจําชั้น
การจัดสภาพแวดลอมในชั้น
กระบวนการเรียนการสอน
งานที่ไดรับมอบหมาย
รวม

ผลการปฏิบตั ิ
ทํา ไมทํา

ทําเรียบรอย(ขอ)

ผลการประเมิน
1
2
3

ทําแตไมเรียบรอย(ขอ)

ขอเสนอแนะ

ยังไมไดทํา(ขอ)

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม……………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………..………ผูนิเทศ/ผูประเมิน
(……………………………………………..)
ตําแหนง……………………………………………….
ลงชื่อ…………………………..………………ผูนิเทศ/ผูประเมิน
(……………………………………………..)
ตําแหนง……………………………………..

ห น า | 113
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ตารางนิเทศการสอน นิเทศหองเรียนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562

ชื่อ – สกุล
นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
นางจิราพร โมลา
นายบุญเลิศ เข็มทอง
นายเพ็ง โมลา
นางกุลธิกานต แสนละเอียด
นางสาวสนิท ศรีทะเสน
นายชม เข็มทอง
นายศิภกาญจ เสมอ
นางอารี ธรรมรักษ
นายสุภัทร สังขรัตน
นายสมนึก คําสอน
นางสาวจิราพรรณ ดังกอง
นางศิริพร อินทมาศ

วันนิเทศการสอน

ชื่อ – สกุล
นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
นางจิราพร โมลา
นายบุญเลิศ เข็มทอง
นายเพ็ง โมลา
นางกุลธิกานต แสนละเอียด
นางสาวสนิท ศรีทะเสน
นายชม เข็มทอง
นายศิภกาญจ เสมอ
นางอารี ธรรมรักษ
นายสุภัทร สังขรัตน
นายสมนึก คําสอน
นางสาวจิราพรรณ ดังกอง
นางศิริพร อินทมาศ

วันนิเทศการสอน

ผูนิเทศ

ตารางนิเทศการสอน นิเทศหองเรียนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
ผูนิเทศ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ห น า | 114
โครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
แผนงาน
วิชาการ
สนองกลยุทธ
ขอที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( มฐ 14 ) ( มฐ 17 )
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบโครงการ นายสมนึก คําสอน นางศิภกาญจน เสมอ นายบรรยง ภูมิโคกรักษ
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินงาน ปการศึกษา 2562
..................................................................................................................................................................
1 หลักการและเหตุผล
โรงเรียนมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาและปรับปรุงใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปจจุบันทั้ง
8 กลุมสาระ หลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู หลักสูตรการทํามาหากินและทักษะอาชีพ/ทักษะชีวิต มีความ
เหมาะสมกับผูเรียน และเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน โดยชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา สนับสนุนในดาน
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษา และ
ใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความเปนปจจุบันเหมาะสมกับสถานศึกษาทองถิ่น
2. เพื่อนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ของทองถิ่น
2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดและแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย
3. ผูเรียนสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4 .ผูเรียนมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข
5. ผูเรียนใชทักษะอาชีพสูการสรางรายไดระหวางเรียน
4. กิจกรรมการดําเนินงาน
1. ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
3. วางแผนและดําเนินการจัดกิจกรรม
- ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- ดําเนินการจัดพิมพและเขารูปเลม
4. การนิเทศ ติดตาม
5. ประเมินผล และรายงานผล
5. งบประมาณโครงการ

2. รายละเอียดการใช
งบประมาณกิจกรรม

งบประมาณ

1. ประชุมครู
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
3. วางแผนและดําเนินงาน
4. จัดซื้อวัสดุ
- ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อดําเนินการพัฒนา
หลักสูตร
5.ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
6. นิเทศ กํากับติดตาม
7. ประเมินผลและรายงานผล

รายละเอียดการใชงบประมาณ
คาตอบ
ใช
วัสดุ
แทน
สอย

8,000

8,000

2000

2000

10,000

1. จํานวนเงิน 10,000 บาท
6. การประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1.หลักสูตรสถานศึกษาไดรบั การพัฒนาและ
ประเมินผล รอยละ 100
2.ผูเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
รอยละ 100

-

-

10,000

วิธีการวัดประเมินผล
เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
ฉบับปรับปรุง
รายงาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ผูเรียนมีการพัฒนาดานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง
7.2 ผูเรียนมีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(นายสมนึก คําสอน)
ตําแหนง ครู

ผูเสนอโครงการ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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ระยะเวลา/
น้ํามัน สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียน

-

เครื่องมือวัด
1. เอกสารหลักสูตร
สถานศึกษาฉบับปรับปรุง
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ชื่อโครงการ ยกระดับสูความเปนเลิศทางวิชาการ
แผนงาน
การบริหารวิชาการ
สนองกลยุทธ ขอที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ขอที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสูประชาคมอาเซียนผูเรียนมีทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่21
สนองนโยบาย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1,2,4,5,6,7,8,15,
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบ
นายศิภกาญจน เสมอ นายบรรยง ภูมิโคกรักษ นายสมนึก คําสอน
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559กลยุทธที่ 1 ที่เนนการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเปน
เครื่องมือในการเรียนรู โดยมีเปาประสงควา ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
พัฒนาสูความเปนเลิศ และมีจุดเนนวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูหลักเพิ่มขึ้น
โดยผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) เพิ่มขึ้น จึงมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมสูความเปนเลิศทาง
วิชาการในทุกระดับ จึงไดวางแผนกําหนดยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดวย
กิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย เพื่อเปนเวทีสงเสริมคุณภาพมาตรฐาน
2.วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพดานการศึกษาตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.เพื่อสงเสริมความสามารถทางวิชาการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู
3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออกและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน
4.เพื่อคัดเลือกนักเรียนไปเขารวมประกวดกิจกรรมทางวิชาการในระดับตาง ๆ
5.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ
3.เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
3.1.1 นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาการเรียนรูที่มีคุณภาพมาตรฐาน
3.1.2 นักเรียนทุกคนมีโอกาสเขารวมกิจกรรมความเปนเลิศทางวิชาการ
3.1.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
3.2 ดานคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3.2.2 นักเรียนที่รวมประกวดผลงานทางวิชาการประสบความสําเร็จ
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
เมษายน 62
นายศิภกาญจน เสมอ
2. แตงคณะกรรมการขึ้นรับผิดชอบ
พฤษภาคม 62 นายบรรยง ภูมิโคกรักษ
3. ดําเนินการตามแผนงานโครงการ
พฤษภาคม 62 นายสมนึก คําสอน
คณะครูทุกทาน
- จัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษาที่สําคัญตอการ
พัฒนาผูเรียนตามระเบียบที่เกี่ยวของ
- จัดซื้อหนังสือหรือสื่อเทคโนโลยีหองสมุด
เพื่อสงเสริมการอานและการเรียนรู
- จัดซื้อแบบพิมพที่ใชในงานวัดและประเมิน
ผลการเรียนรูของนักเรียน
-จัดกิจกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ
4. แตงตั้งครูผูฝกสอนนักเรียนที่มีความเปนเลิศ
ตลอดป
- กิจกรรมการประกวดระดับตางๆ
-กิจกรรมติวเขมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
5. ฝกสอนนักเรียนที่มีความเปนเลิศดวยวิธีการ
ตลอดป
ที่หลากหลายตามกิจกรรมที่ระบุ
6. นิเทศ กํากับ ติดตาม
มีนาคม 63
7. สรุป ประเมินผลและการรายงาน
5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณจากเงินอุดหนุน เปนเงิน 6,000 บาท
5.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ
รายการ
งบ
รายการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ประมาณ ตอบแทน ใชสอย วัสดุ
- จัดซื้อวัสดุการศึกษาจัดกิจกรรม 6,000
6,000
ความเปนเลิศทางวิชาการ
รวมทั้งสิ้น
6,000
6,000
6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการวัดประเมินผล
เครื่องมือวัด
1. แบบรายงาน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุม
1. รายงาน
2. แบบรายงาน
สาระการเรียนรูสูงขึ้น จากปที่ผานมา
2. รายงาน
3. แบบรายงาน
2. จํานวนนักเรียน ที่มีโอกาสเขารวม
3. รายงาน
กิจกรรมความเปนเลิศ ทางวิชาการ
3. รอยละของนักเรียนที่เขารวมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.ผูเรียนใหมีคุณภาพดานการศึกษาตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.สงเสริมความสามารถทางวิชาการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู
3. สงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออกและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน
4.นักเรียนไปเขารวมประกวดกิจกรรมทางวิชาการในระดับตาง ๆ
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระสูงขึ้น
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(นายศิภกาญจน เสมอ)
ตําแหนง ครู

ผูเสนอโครงการ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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ชื่อโครงการ
พัฒนาแหลงเรียนรูและปรับปรุงภูมิทัศนในโรงเรียน
แผนงาน
การบริหารทัว่ ไป
สนองกลยุทธสพป.พช. 1 ขอที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
สนองนโยบาย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2,16,17,18
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานโนนตะแบก
ผูรับผิดชอบ
นายสุภัทร สังขรัตน นายบรรยง ภูมิโคกรักษ นายณรงค ศรีวัง
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2562
1.หลักการและเหตุผล
อาคารเรียน อาคารประกอบ และแหลงเรียนรูในสถานศึกษา นับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งนักเรียนทุกคนตองใช ชีวิตอยูในโรงเรียนเปนเวลาไมนอยกวา 7
ชั่วโมง/วันโรงเรียนจึงมีความจําเปนตองจัดบริเวณโรงเรียน และอาคารสถานที่ ใหสวยงาม รมรื่น สะอาด
ปลอดภัย รวมทั้งตองใหเอื้ออํานวยตอการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนอยูในโรงเรียน
อยางมีความสุข และสรางสรรคพัฒนาการศักยภาพของนักเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข จึงจัดให
มีโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค
2.1.เพื่อจัดสรางและปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหมีความปลอดภัย รมรื่น สวยงาม สะอาด
เพื่อใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู ที่พักผอนหยอนใจแกคณะครู นักเรียน ชุมชนและเปนที่สําหรับ
ศึกษาดูงานของหนวยงานอื่น ๆ ได
2.2.เพื่อปรับพื้นที่บริเวณสวยงามและสามารถใชประโยชนไดเพิ่มขึ้น
3.เปาหมาย
3.1 โรงเรียนพัฒนา ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ และสถานที่ สวยงาม รมรืน่
ปลอดภัยและพรอมใชงานไดตลอดป
3.2 โรงเรียนปรับปรุง ดูแลสวนหยอมเปนที่พักผอนหยอนใจ เปนแหลงเรียนรูของนักเรียน
ชุมชน ครู
3.3 ปรับพื้นที่บริเวณสวยงามและสามารถใชประโยชนไดเพิ่มขึ้น
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4.วิธีดําเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงสวนหยอม
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
เมษายน 62
1.ประชุมคณะครูทุกคน ชี้แจง ทําความเขาใจ
2.แตงตั้งผูรับผิดชอบ
3 เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา
พฤษภาคม 62
4. ดําเนินการ
-คณะครู นักเรียน โดยปรับปรุง พัฒนาสวนหยอมที่หนา
อาคารเรียน หองสมุด ทางเขาโรงเรียน และหนาหองน้ํา.
ดูแล รักษา รดน้ํา ใหปุย โดยแบงกลุมนักเรียนรับผิดชอบ
ทุกวัน
- กําหนดรับผิดชอบของแตละชั้นเรียนปรับปรุงพัฒนาอยู
เสมอ
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ และ
แหลงเรียนรู
พฤษภาคม 62
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ประชุมคณะครูทุกคน ชี้แจง ทําความเขาใจ
2. แตงตั้งผูรับผิดชอบ
3.ดําเนินการ
-คณะครู นักเรียน โดยปรับปรุง ซอมแซม พัฒนา
ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารโรงอาหาร ปายโรงเรียน หอง
สวม เชน ทาสี ซอมหลังคา บันได
- ปรับปรุง พัฒนา แหลงเรียนรู เชน หองสมุด หอง
คอมพิวเตอร โดยจัดซื้อตูใสหนังสือ ติดพัดลม หลอดไฟ ตอ
เครือขายอินเตอรเน็ต
4. ประเมินผลสรุป วิเคราะห
กิจกรรมที่ 3 ปรับพื้นที่
1. ประชุมคณะครูทุกคน ชี้แจง ทําความเขาใจ
2. แตงตั้งผูรับผิดชอบ
มีนาคม 63
3.ดําเนินการ
-ปรับพื้นที่หนาบานพักครู
- ถมดิน
- เกลี่ยและปรับ
- ปรับพื้นที่ ดานขางบานพักครู
- ถมดิน
- เกลี่ยและปรับ

ผูรับผิดชอบ
นายสุภัทร สังขรัตน
นายบรรยง ภูมิโคกรักษ
นายณรงค ศรีวัง
คณะครูทุกคน
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5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณ
35000 บาท แผนงาน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 รายละเอียดกิจกรรมการใชงบประมาณ
กิจกรรม
งบ
ลักษณะงบประมาณที่ใช
ระยะเวลาดําเนินการ/
ประมาณ คาตอบ คาใช
คา
อื่น ๆ สถานที่
แทน
สอย
วัสดุ
กิจกรรมที่ 1ปรับปรุงสวนหยอม 2500
2500 ปการศึกษา62/โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงอาคาร
เรียน อาคารประกอบ และแหลง 2500
2500
เรียนรู
กิจกรรมที่ 3 ปรับพื้นที่
30000
30000
รวมงบประมาณ

35000

-

-

35000 -

6. การติดตามกํากับและประเมินผล
6.1. กํากับติดตามรายงานความกาวหนา ตุลาคม 2562และ มีนาคม
6.2. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
1. สวนหยอม สวยงาม รมรื่นสะอาด
- สังเกต / ประเมินผลงาน
2. อาคารเรียน อาคารประกอบ และแหลง
- สอบถาม / สังเกต
เรียนรูมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนการสอน
3. มีพื้นปรับระดับเพิ่มขึ้น

2563
เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
- แบบรายงานผล
- แบบรายงานผล

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนพัฒนา ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ และสถานที่ สวยงาม รมรื่น
ปลอดภัยและพรอมใชงานไดตลอดป
7.2 โรงเรียนปรับปรุง ดูแลสวนหยอมเปนที่พักผอนหยอนใจ เปนแหลงเรียนรูของนักเรียน
ชุมชน ครู
7.3 ปรับพื้นที่บริเวณสวยงามและสามารถใชประโยชนไดเพิ่มขึ้น
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(นายสุภัทร สังขรัตน)
ตําแหนง ครู

ผูเสนอโครงการ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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โครงการ
สงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการ
แผนงาน
บริหารทั่วไป
สนองกลยุทธ ขอที่ 1 สรางโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง
ขอที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสูประชาคมอาเซียนผูเรียน
มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่21
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ขอที่ 7-8
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบ
นายสุภัทร สังขรัตน นายบรรยง ภูมิโคกรักษ นายศิภกาญจน เสมอ
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกา2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม
ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมโดยมีจุดเนนขอที่ 8 ที่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมอาเซียนจึงไดสนองนโยบายและสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาทั้งรางกายและจิตใจ มีศักยภาพและขีดความสามารถที่แขงขันกีฬาไดทุกระดับโดยยึดถือผูเรียนสําคัญ
สูงสุด จึงไดจัดทําโครงการกีฬาพัฒนาผูเรียนสนับสนุนการเรียนรูขึ้น
2.วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมนักเรียนใฝรู ใฝเรียนตระหนักถึงความสําคัญกีฬา
2.เพื่อพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถทางการกีฬาใหนักเรียน
3.เปาหมาย
3.1 นักเรียนทุกคนไดเลนกีฬารวมในกิจกรรมโครงการ
3.2 ผูเรียนสนุกกับการเลนกีฬามีทักษะและสมรรถนะทางการกีฬารอยละ 80
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
เมษายน 62
นายสุภัทร สังขรัตน
นายบรรยง ภูมิโคกรักษ
2. แตงตั้งคณะทํางาน
พฤษภาคม 62
นายศิภกาญจน เสมอ
3. จัดซื้อวัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวของ
4. ดําเนินการตามแผนงานโครงการที่กําหนด
5. ประเมินผลและรายงาน
มีนาคม 63
5. งบประมาณตามโครงการ
5.1 งบประมาณจากเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนเงิน 20,000 บาท
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5.2 รายละเอียดการใชงบประมาณ
รายการ/กิจกรรม
1.คาดําเนินการจัดกิจกรรมกีฬา
ภายในประจําป 2562
2.คาวัสดุจัดกิจกรรมกีฬา

รายการ
งบ
ประมาณ ตอบแทน
15,000 -

ใชสอย

วัสดุ

ระยะเวลา
และสถานที่

-

15,000

ตลอดป

5000

5000

รวม
20,000 6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการวัดประเมินผล
1. นักเรียนมีความสามารถและทักษะ
1. รายงาน
พื้นฐานการกีฬาและนันทนาการ
2. นักเรียนของโรงเรียนประสบความสําเร็จ 2. รายงาน
จาการแขงขันกีฬารอยละ 80

20,000
เครื่องมือวัด
1. แบบรายงาน
2. แบบรายงาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถทางดานกีฬาเพิ่มมากขึ้นสามารถนําไป
ประยุกตใชในวิถีชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี
7.2 ทุกคนตระหนักในความสําคัญของกีฬาที่สามารถพัฒนา ไปสูการกีฬา
ในระดับสูงขึ้นไปจนเขาสูระดับสากลได
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(นายสุภัทร สังขรัตน)
ตําแหนง ครู

ผูเสนอโครงการ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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โครงการ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
แผนงาน
การบริหารทัว่ ไป
สนองกลยุทธ ขอที่ 1 สรางโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง
สนองนโยบาย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบ นางศิริพร อินทมาศ นางอารี ธรรมรักษ นางสาวจิราพรรณ ดังกอง
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2562
1.หลักการและเหตุผล
การดูแลชวยเหลือนักเรียน คือ การสงเสริม พัฒนา ปองกัน และการแกไขปญหา เพื่อใหนักเรียน
ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ทักษะการดํารงชีวิตและรอดพนจากวิกฤตทั้งปวง
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอน
ชัดเจน พรอมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได โดยมี
ครูประจําชั้น / ครูที่ปรึกษา เปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน และบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งในและ
นอกสถานศึกษา อันไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหาร และครูทุกคนมีสวน
รวม
2.วัตถุประสงค
2.1. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได
2.2. เพื่อสงเสริมใหครูประจําชั้น / ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน
หนวยงานและองคกรภาบนอกมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2.3. เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ เปนคนที่
สมบูรณทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
3.เปาหมาย
3.1. นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือ
3.2. ดําเนินการทั้งสงเสริม พัฒนา ปองกัน และแกไข
3.3 การมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนทั้งผูบริหาร ครูผูสอน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของ
4.กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุมคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวของชี้แจงแนวปฏิบัติ วางแผนการดําเนินการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) คณะกรรมการประสานงาน
(ทีมสนับสนุน) และคณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมทํา) พรอมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่
3. ดําเนินการตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
4. กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
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.ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1. ประชุมคณะครูวางแผนรวมกัน
2. แตงตั้งคณะทํางาน
3. ดําเนินการตามโครงการ
กิจกรรมที่ 1 การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
กิจกรรมที่ 2 การคัดกรองนักเรียน
กิจกรรมที่ 3 การแนะแนว
กิจกรรมที่ 4 การเยี่ยมบาน
กิจกรรมที่ 5 การแขงขันดานวิชาการ ,
กีฬา,ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป ,นันทนาการ
เพื่อการสงเสริม พัฒนา
กิจกรรมที่ 6 การชวยเหลือ แกไข
กิจกรรมที่ 7 การสงตอ
4. สรุปและประเมินผล

เมษายน 62

นางศิริพร อินทมาศ
นางอารี ธรรมรักษ
นางสาวจิราพรรณ ดังกอง
คณะครูทุกคน

5. งบประมาณ
จํานวน 3000บาท
รายการ
คาวัสดุ อุปกรณ
6. การประเมินผล

พฤษภาคม 62

ตลอดป
มีนาคม 63

จํานวน
1

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
1.นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
การสังเกต
สุขนิสัยที่ดี
การสอบถาม
2.นักเรียนมีทักษะชีวิต สามารถหลีกเลี่ยงและ
ปองกันอันตรายและพฤติกรรมไมพึงประสงค
มีการจัดองคกร โครงสรางการบริหารงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ
3.ครูมีความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดีตอ
ระบบการคูแลชวยเหลือนักเรียน
ผูปกครอง ชุมชนใหการสนับสนุนรวมมือกับ
โรงเรียน

จํานวนเงิน
3000

เครื่องมือที่ใชวัดผลประเมินผล
แบบสังเกต
แบบสอบถาม
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. โรงเรียนไดรับการยอมรับ การสนับสนุน และความรวมมือจากชุมชน บุคลากร องคกรที่
เกี่ยวของ
2. ผูบริหารไดขอมูลพื้นฐานของนักเรียน ในการกําหนดแนวทางในการพัฒนานักเรียน และจัดการ
ศึกษา
3. ครูมีผลงานสอดคลองกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา
4. นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือและพัฒนาดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสภาพแวดลอมทาง
สังคมอยาง ทั่วถึง
5. ผูปกครอง ชุมชน ตระหนักในการมีสวนรวมกับโรงเรียน
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(นางศิริพร อินทมาศ)
ตําแหนง ครู

ผูเสนอโครงการ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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โครงการ
ควบคุมการใชสาธารณูปโภคในโรงเรียน
แผนงาน
บริหารงบประมาณ
สนองกลยุทธ ขอที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มฐ.12,13
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบโครงการ นายบุญเลิศ เข็มทอง
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินงาน ปการศึกษา 2562
...........................................................................................................................................................
1 .หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโรงเรียนมีความสําคัญเทาเทียมกับบาน นักเรียนตองใชชีวิตอยูในโรงเรียนวันละหลายชั่วโมง
จึงจําเปนตองชวยกันประหยัด การใชสาธารณูปโภค ในโรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา และยังชวย
สรางหลอหลอมพฤติกรรมทางดานการใชสาธารณูปโภค อยางประหยัดและคุมคาโรงเรียนมองเห็นความสําคัญ
ดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการควบคุมการใชสาธารณูปโภค ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพที่เอื้อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่องและคุมคา และยาวนานตลอดไป
2.2 เพื่อสรางนิสัยใหนักเรียนรูจักประหยัดการใชสาธารณูปโภค
3. เปาหมาย
3.1 มีการจัดการ ดูแลรักษาในดานการใชไฟฟาและน้ําในโรงเรียน อยางประหยัดและคุมคา
3.2 มีการตรวจสภาพ ดูแล รักษาและซอมแซมอยูตลอดเวลา
3.3 นักเรียนรูจักประหยัดการใชสาธารณูปโภค
4. กิจกรรมและการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ
1
ประชุมชี้แจงโครงการ
เมษายน 62
ผูบริหาร
นายบุญเลิศ เข็มทอง
2
แตงตั้งคณะทํางาน
พฤษภาคม 62
คณะครูแผนงานงบประมาณ
3
ดําเนินงานตามโครงการ
3.1 กําหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน
3.2 ดําเนินงานตามขั้นตอน
3.3 จายคาสาธารณูปโภค
ตลอดป
4
ประเมินผล
ทุกไตรมาส
5
สรุป รายงานผล
กันยายน/มีนาคม
5. งบประมาณ
จายตามใบแจงหนี้
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รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่
1
2
3

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใชสอย
-

กิจกรรม/รายการ
วัสดุ
ประชุมชี้แจงโครงการ
แตงตั้งคณะทํางาน
ดําเนินงานตามโครงการ
3.2 กําหนดขั้นตอน
ปฏิบัติงาน
3.3 ดําเนินงานตามขั้นตอน 3.3 จายคาสาธารณูปโภค 4 ประเมินผล
5 สรุป รายงานผล
หมายเหตุ จายจริงตามใบแจงหนี้
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
6.1 ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพที่ 1. สอบถาม สัมภาษณ
เอื้อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
2. ประเมินโครงการ
กิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่องและคุมคา และ
ยาวนานตลอดไป
6.2 สรางนิสัยใหนักเรียนรูจักประหยัดในดาน
การใชสาธารณูปโภคตาง ๆ

รวม
-

เงินนอก
งบประมาณ รวม
-

-

-

-

-

-

-

-

เครื่องมือที่ใช
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

7.ผลการที่คาดวาจะไดรับ
7.1 มีการจัดการ ดูแลรักษาในดานการใชไฟฟาและน้ําในโรงเรียน อยางประหยัดและคุมคา
7.2 มีการตรวจสภาพ ดูแล รักษาและซอมแซมอยูตลอดเวลา
7.3 นักเรียนรูจักประหยัดในดานการใชสาธารณูปโภค
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(นายบุญเลิศ เข็มทอง)
ตําแหนง ครู

ผูเสนอโครงการ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง

-

ห น า | 129
โครงการ
สนองกลยุทธ สพฐ.

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.
ลักษณะโครงการ
กลุมงานที่รับผิดชอบ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการ

พัฒนาระบบงานการเงิน พัสดุและธุรการ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม
แนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อ
สงเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โครงการตอเนื่อง
งานบริหารงบประมาณ
โรงเรียนบานตาเปยง
นายบุญเลิศ เข็มทอง นายเพ็ง โมลา
นางศิริพร อินทมาศ นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
นางสาวจิราพรรณ ดังกอง
ปการศึกษา 2562

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเปนหนวยงานยอยซึ่งตองรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี พัสดุและงานธุรการ การ
บริหารงานดังกลาวตองดําเนินไปตามระเบียบ ถูกตอง เปนปจจุบันและสามารถตรวจสอบได แตจากการศึกษา
สภาพปจจุบันปญหาพบวาครูมีหนาที่หลักคืองานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานการเงินและพัสดุเปนงาน
พิเศษที่ตองรับผิดชอบเพิ่มเติม ผูรับผิดชอบตองดําเนินการจัดทําหลังเวลาราชการทําใหการปฏิบัติงานลาชา
ไมเปนปจจุบันและเจาหนาที่ขาดความมั่นใจ อีกทั้งการปฏิบัติงานตองติดตอประสานงานกันระหวางเจาหนาที่
ธุรการและงานบริหารอื่นๆ ในหนวยงาน เพื่อประสิทธิภาพและความคลองตัวในการบริหารจัดการ
โรงเรียน จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบงานการเงิน พัสดุและธุรการ เพื่อพัฒนาระบบการทํางาน
ซึ่งประกอบดวยงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานธุรการ ใหมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนงานของทุก
กลุมงาน / ฝาย ใหสามารถดําเนินไปตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 .เพื่อตรวจสอบระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนใหดําเนินการอยางถูกตองเปน
ปจจุบัน
2.2 เพื่อพัฒนาระบบงานธุรการ การเงินและพัสดุของโรงเรียน และมีการปฏิบัติงานที่สอดคลอง
สัมพันธกัน
2.3 เพื่อจัดทําทะเบียนสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑที่ตองการซอมบํารุง
2.4 เพื่อดําเนินการซอมบํารุงสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑใหสามารถใชงานไดเปนปจจุบัน
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
3.1.1 ระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนถูกตองตามระเบียบเปนปจจุบัน
และสามารถตรวจสอบไดในระดับดี
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3.1.2 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ สามารถปฏิบัติหนาที่ เกี่ยวกับงานธุรการ การเงินและ
พัสดุไดอยางรวดเร็วและเปนปจจุบัน ถูกตองตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูดในระดับดี
3.1.3 สถานศึกษามีทะเบียนสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑที่ตองการซอมบํารุงในระดับดี
3.1.4 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑที่อยูในสภาพดีใชงานอยางมีประสิทธิภาพใน
ระดับดี
3.2 ดานคุณภาพ
โรงเรียนมีระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุถูกตอง เปนปจจุบัน มีประสิทธิภาพ และ
สามารถตรวจสอบได
4. วิธีดําเนินการ
4.1 ขั้นเตรียมการ
4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและสพฐ.ในสวนที่เกี่ยวของ
กับโครงการฯ
4.1.2 ศึกษาผลการดําเนินโครงการฯ ในปที่ผานมา
4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการฯ
4.1.4 จัดทําโครงการฯ นําเสนอตอฝายบริหาร
4.2 ขั้นดําเนินการ
4.2.1 ประชุมคณะทํางานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน
4.2.2 ดําเนินงานตามโครงการฯ
• กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน
- งานตรวจสอบการเงินทุกครั้งที่มีการรับ-จาย
- งานตรวจสอบเมื่อสิ้นปงบประมาณ
• กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ
- งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจาง
- งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ
- งานซอมบํารุงสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑของสถานศึกษา
• กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการ
- ระบบงานธุรการ
4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล
ผูรับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการดําเนินงาน และคอยอํานวยความสะดวก
ในการดําเนินกิจกรรมของผูเกี่ยวของใหเปนไปตามภาระงานที่โครงการฯ กําหนด
4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล
4.4.1 สรุปประเมินโครงการฯ
4.4.2 จัดทํารายงานโครงการฯ นําเสนอฝายบริหาร
5. ผูเขารวมโครงการฯ
5.1 ผูบริหารสถานศึกษา
5.2 คณะครูโรงเรียน
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5.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2562
7. งบประมาณในการดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
ขั้นเตรียมการ (P)
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่
การศึกษาและ สพฐ. ในสวนที่เกี่ยวของ
กับโครงการฯ
2. ศึกษาผลการดําเนินโครงการฯ ในปที่
ผานมา
3. ศึกษาบริบทและสภาพความเปนไปได
ในการพัฒนาโครงการฯ
4. จัดทําโครงการฯ นําเสนอตอฝายบริหาร
ขั้นดําเนินการ (D)
d
1. ประชุมคณะทํางานเพื่อชี้แจงโครงการฯ
1000
และมอบหมายภาระงาน
2. ดําเนินงานตามโครงการฯ
2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน
- งานตรวจสอบการเงินทุกครั้งที่มีการ
รับ-จาย
- งานตรวจสอบเมื่อสิ้นปงบประมาณ
งานซอมบํา รุง สื่อ เทคโนโลยีและครุภัณฑของ
สถานศึกษา
2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ
5,000
- งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจาง
- งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ
- งานซอมบํารุงสื่อเทคโนโลยีและ
ครุภัณฑของสถานศึกษา
2.3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการ
5,000
- ระบบงานธุรการ
ขั้นนิเทศติดตามผล (C)
ผูรับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตาม
การดําเนินงาน และคอยอํานวยความสะดวก
ในการดําเนินกิจกรรมของผูเกี่ยวของใหเปนไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ กําหนด

-

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ
นายบุญเลิศ เข็มทอง
นายเพ็ง โมลา
เมษายน 62 นางศิริพร อินทมาศ
นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
นางสาวจิราพรรณ ดังกอง

ตลอดป

ตลอดป
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กิจกรรม
ขั้นประเมินและรายงานผล (A)
4.4.1 สรุปประเมินโครงการ
4.4.2 จัดทํารายงานโครงการฯ นําเสนอ
ฝายบริหาร
รวมงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

ระยะเวลา

-

มี.ค. 63

11,000
11,000

-

ผูรับผิดชอบ
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8. การประเมินผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ดานปริมาณ
1. ระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนถูกตอง
ตามระเบียบเปนปจจุบันและสามารถตรวจสอบไดในระดับดี
• กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน
- งานตรวจสอบการเงินทุกครั้งที่มีการรับ-จาย
- งานตรวจสอบเมื่อสิ้นปงบประมาณ
• กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ
- งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจาง
- งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ
- งานซอมบํารุงสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑของ
สถานศึกษา
• กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการ
- ระบบงานธุรการ
2. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ สามารถปฏิบัติหนาที่ เกี่ยวกับ
งานธุรการ การเงินและพัสดุไดอยางรวดเร็วและเปนปจจุบัน
ถูกตองตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูดในระดับดี
• กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน
- งานตรวจสอบการเงินทุกครั้งที่มีการรับ-จาย
- งานตรวจสอบเมื่อสิ้นปงบประมาณ
• กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ
- งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจาง
- งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ
- งานซอมบํารุงสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑของ
สถานศึกษา
• กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการ
- ระบบงานธุรการ
3. สถานศึกษามีทะเบียนสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑที่ตองการ
ซอมบํารุงในระดับดี
• กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ
- งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ
4. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑที่อยูในสภาพดีใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพในระดับดี
• กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ
- งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ
- งานซอมบํารุงสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑของ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

ประเมินผล
สังเกต
สํารวจ

แบบประเมินผล
แบบสังเกต
แบบสํารวจ

ประเมินผล
สังเกต
สํารวจ
สัมภาษณ

แบบประเมินผล
แบบสังเกต
แบบสํารวจ
แบบสัมภาษณ

สังเกต
สํารวจ
สัมภาษณ

แบบสังเกต
แบบสํารวจ
แบบสัมภาษณ

ประเมินผล
สังเกต
สํารวจ
สัมภาษณ

แบบประเมินผล
แบบสังเกต
แบบสํารวจ
แบบสัมภาษณ
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ตัวบงชี้ความสําเร็จ
สถานศึกษา

ดานคุณภาพ
โรงเรียนอนุบาลลานสักมีระบบงานการเงิน การบัญชี
และพัสดุถูกตอง เปนปจจุบันมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ตรวจสอบได

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

ประเมินผล

แบบประเมินผล

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนอนุบาลลานสักมีระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุถูกตอง เปนปจจุบันมีประสิทธิภาพ
และสามารถตรวจสอบได
\

ลงชื่อ
ลงชื่อ

(นายบุญเลิศ เข็มทอง)
ตําแหนง ครู

ผูเสนอโครงการ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบ

พัฒนางานพัสดุ
บริหารงบประมาณ
ขอ 1 การบริหารแบบเนนผลงาน
โครงการตอเนื่อง
นางสาวจิราพรรณ ดังกอง นายเพ็ง โมลา
นางสาวสุจิตรา เพ็งพันธ นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปการศึกษา 2562
.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การพัสดุ เปนงานที่สําคัญงานหนึ่งของโรงเรียน ที่ตองดําเนินการควบคูกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ดังนั้น จึงจําเปนตองจัดทําโครงการการใชและเก็บรักษาพัสดุ อยางเปนระเบียบ ยึดเวลาการใชงาน
และมีประสิทธิภาพ
การใชและการเก็บรักษาพัสดุทุกประเภทในโรงเรียนไดแก วัสดุการศึกษา วัสดุหลักสูตร และวัสดุ
ฝกงาน การเบิกจายอยางถูกตอง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีและเปนปจจุบัน
2. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการใชงานพัสดุถูกตองและเปนปจจุบัน
3.2 เพื่อใหการเบิกจาย การใชพัสดุเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
3.3 เพื่อใหมีหองพัสดุเปนระเบียบ สะดวกตอการใหบริการ
3.4 เพื่อใหการตรวจสอบพัสดุมีระบบ งานแกการตรวจสอบ
3. เปาหมาย
โรงเรียนปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การพัสดุ อยางถูกตอง
และเปนระบบ
5. กิจกรรมและการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
เมษายน 62
นางสาวจิราพรรณ ดังกอง
นายเพ็ง โมลา
2 แตงตั้งคณะทํางาน
พฤษภาคม 62
นางสาวสุจิตรา เพ็งพันธ
3 ดําเนินงานตามโครงการ
นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
3.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุในโครงการ
ตลอดป
3.2 กําหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน
3.2 ดําเนินการจัดซื้อจัดหาตามขั้นตอน
4 ประเมินผล
มีนาคม 63
5 สรุป รายงานผล
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6. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 แตงตั้งคณะทํางาน
3 ดําเนินงานตามโครงการ
3.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุใน
โครงการ
3.2 กําหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน
3.3 ดําเนินงานตามขั้นตอน
4 ประเมินผล
5 สรุป รายงานผล

ตอบแทน
-

เงินงบประมาณ
ใชสอย
วัสดุ
-

รวม
-

เงินนอก
งบประมาณ
-

รวม
-

-

-

5,000

5,000

-

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
7.1 การใชงานพัสดุถูกตองและเปนปจจุบัน
1. สอบถาม สัมภาษณ 1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ
7.2 การเบิกจาย การใชพัสดุเปนไปตามระเบียบสํานัก 2. ประเมินโครงการ
นายกรัฐมนตรี
7.3 มีหองพัสดุเปนระเบียบ สะดวกตอการใหบริการ
7.4 การตรวจสอบพัสดุมีระบบ งานแกการตรวจสอบ
8. ผลการที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนปฏิบัติงานพัสดุไดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การพัสดุ อยางถูกตองและเปน
ระบบ

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ
(นางสาวจิราพรรณ ดังกอง)
ตําแหนง ครู
ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ
ลักษณะโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ป อยางมีคุณภาพ
แผนงานบริหารงบประมาณ
ขอ 1 การบริหารงานแบบมุงเนนผลงาน ขอ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
โครงการตอเนื่อง
นายบุญเลิศ เข็มทอง คณะครูทุกคน
ปการศึกษา 2562

1. หลักการและเหตุผล
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ไดบัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอ
กันในการรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย”
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติวา “การจัดการศึกษาตองจัดให
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ” อีกทั้งนโยบายของรัฐขอ 3.1.4 ระบุวา “จัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับ
การศึกษาฟรี 15 ป ตั้งแตอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย” และไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนคาใช
ขายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนการรองรับการใชจาย
งบประมาณดังกลาว โรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย รายการ
หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่ภาครัฐใหการสนับสนุน
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1.นักเรียนทุกคนไดรับหนังสือเรียนฟรีตลอดปการศึกษา รอยละ 100
2.นักเรียนทุกคนไดรับเงินอุปกรณการเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รอยละ 100
3.นักเรียนทุกคนไดรับเงินคาเครื่องแบบนักเรียนตลอดปการศึกษา คนละ 1 ครั้ง รอยละ 100
4.นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4.1 กิจกรรมวิชาการ
4.2 กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / เนตรนารี
4.3 กิจกรรมทัศนศึกษา
4.4 การบริการสารสนเทศ ICT
เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย สําหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่ภาครัฐใหการสนับสนุน
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4. กิจกรรมและการดําเนินการ
ที่
1
2
3

ที่
1
2
3

4
5

กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
ประชุมชี้แจงโครงการ
เมษายน 62
แตงตั้งคณะทํางาน
พฤษภาคม 62
ดําเนินงานตามโครงการ
3.1 หนังสือเรียน
3.2 จายเงินคาอุปกรณการเรียน
3.3 จายเงินคาเครื่องแบบนักเรียน
3.4 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตลอดป
1. กิจกรรมวิชาการ
2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ
เนตรนารี/บําเพ็ญประโยชน
3. ทัศนศึกษา
4. การบริการสารสนเทศ/ICT
4 ประเมินผล
มี.ค. 62
5 สรุป รายงานผล
5. รายละเอียดการใชงบประมาณ
เงินงบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ
ประชุมชี้แจงโครงการ
แตงตั้งคณะทํางาน
ดําเนินงานตามโครงการ
3.1 หนังสือเรียน
3.2 จายเงินคาอุปกรณการเรียน 3.3 จายเงินคาเครื่องแบบ
นักเรียน
3.4 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1. กิจกรรมวิชาการ
2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ
เนตรนารี/
บําเพ็ญประโยชน
3. ทัศนศึกษา
4. การบริการสารสนเทศ
/ICT
ประเมินผล
สรุป รายงานผล
-

ผูรับผิดชอบ
นายบุญเลิศ เข็มทอง
คณะครูทุกคน

รวม
-

เงินนอก
งบประมาณ รวม
-

-

-

-
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
นักเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาโดยไมเสีย 1. สอบถาม สัมภาษณ
คาใชจาย สําหรับรายการหนังสือเรียน
2. สังเกต
อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่ภาครัฐใหการ
สนับสนุน

เครื่องมือที่ใช
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

8. ผลการที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย สําหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่ภาครัฐใหการสนับสนุน
2.ผูปกครองไดรับการบรรเทาภาระคาครองชีพ ลดคาใชจายและเปนการกระตุนเศรษฐกิจได
อีกทางหนึ่ง
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(นายบุญเลิศ เข็มทอง)
ตําแหนง ครู

ผูเสนอโครงการ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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โครงการ
พัฒนาบุคลากร
แผนงาน
บริหารงานบุคคล
สนองกลยุทธ
ขอที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มฐ.9มฐ.10มฐ.11มฐ.12
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางจิราพร โมลา นางศิริพร อินทมาศ
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินงาน ปการศึกษา 2562
...............................................................................................................................................................
1 .หลักการและเหตุผล
สถานศึกษาตองปฏิบัติภารกิจ ใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ตองอาศัยองคประกอบหลายประการ แตองคประกอบที่สําคัญที่สุด คือ บุคลากรใน
หนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานโรงเรียน ถาหากบุคลากรไมมีคุณภาพ การจัดกิจการภายในสถานศึกษาก็จะ
ไมบรรลุจุดหมายของหลักสูตร การดําเนินการดังกลาวจะไดผล ตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรและ
บุคลากรตองไดรับการพัฒนาเพื่อไดการปฏิบัติหนาที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บุคลากร หมายถึง คณะครู – อาจารย นักการภารโรง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนการ
พัฒนาบุคลากร เปนการจัดกิจกรรมเสริมความรู ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสราง
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน การจัดองคกร การมอบหมายงาน การประชุม การอบรมสัมมนา การ
สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ การทํางานเปนหมูคณะ ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ
2.วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด
2. เพื่อใหครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. เพื่อใหครูสามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูตามงานที่ไดรับมอบหมายอยางเปนระบบและตอเนื่อง
3.เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
- ครูทุกคนไดรับการพัฒนาอบรม ศึกษาดูงานอยางนอยคนละ 20 ชั่วโมงตอป
- ครูรอยละ 90 สามารถพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรที่กําหนด
- ครูรอยละ 90 สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได
3.2 ดานคุณภาพ
- ครูและบุคลากรที่ผานการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพรอยละ 90
-สถานศึกษาสามารถบริหารงานทั้ง 4 งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ครูสามารถจัดทําวิจัยในชั้นเรียนไดอยางมีคุณภาพรอยละ 90
4.กิจกรรมการดําเนินงาน
4.1 ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ
4.2 แตงตั้งครูรับผิดชอบ
4.3 กําหนดกิจกรรมดําเนินงาน
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- สงเสริมใหครูทุกคนจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
- สนับสนุนสงครูเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน อยางนอย 20 ชั่วโมง/คน/ป
- นําคณะครูไปศึกษาดูงานเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน
4.4 นิเทศ กํากับติดตาม
4.5 ประเมินผล รายงานผล
5.งบประมาณโครงการ
5.1. จํานวน
20000 บาท
5.2. รายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรม
งบประ รายละเอียดการใชงบประมาณ
มาณ
ตอบ
ใชสอย วัสดุ
น้ํามัน
แทน
1. ประชุมครู
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
3. วางแผนดําเนินการ
- สงเสริมครูศึกษาหลักสูตร
2000
2000
- สงครูเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน 10000
10000
- จัดกิจกรรมสงเสริมวิจัยในชั้นเรียน 2000
2000
- ปรับปรุงหองเรียน และแหลง
2000
2000
เรียนรู
4. นิเทศ กํากับติดตาม
5. ประเมินผลและรายงานผล
รวม
16000
10000 6000

ระยะเวลา/สถานที่
ดําเนินการ
ปการศึกษา 62

6.การประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
- ครูไดรับการอบรม ศึกษาดูงาน
อยางนอย 20 ชั่วโมง/คน/ปรอยละ 90
- ครูและบุคลากรที่ผานการพัฒนา สามารถ
จัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพรอยละ 90
- ครูทุกคนจัดทําวิจัยชั้นเรียนไดอยางมีคุณภาพ
รอยละ 90
- สถานศึกษาสามารถบริหารงานทั้ง 4 งานได
อยางมีประสิทธิภาพเปนที่พึงพอใจแกผูมารับ
บริการ รอยละ 90

วิธีการวัดประเมินผล
1. สังเกต
2. รายงาน

เครื่องมือวัด
1. แบบรายงาน
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด
7.2 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
7.3 ครูสามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน
7.4 บุคลากรมีความรูตามงานที่ไดรับมอบหมายอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(นางจิราพร โมลา)
ตําแหนง ครู

ผูเสนอโครงการ
ผูอนุมัติโครงการ

(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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ชื่อโครงการ
พัฒนาครูสูมืออาชีพ
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
สนองกลยุทธ ที่ ๒.
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา : ตัวบงชี้ที่
๗.๒-๗.๗, ๘.๑, ๘.๖,
๑๐.๔, ๑๐.๕, ๑๒.๑, ๑๓.๑,๑๓.๒,๑๕.๒
กลุมงานที่รับผิดชอบ แผนงานบริหารงานบุคลากร
ผูรับผิดชอบโครงการ นางจิราพร โมลา นางศิริพร อินทมาศ นายบุญเลิศ เข็มทอง
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหครูนําความรูทักษะการจัดการเรียนรูมาใชจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่ตองการใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพ สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสพฐ. และ สมศ. จึง
จัดทําโครงการนี้
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. เพื่อใหครูนําความรูและทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมาใชปฏิบัติจริง
3. เพื่อใหครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและสอดคลองกับการจัดกิจกรรม
4. เพื่อใหครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน
5. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู
6. เพื่อใหครูสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาตนเองและผูเรียน
3. เปาหมาย
ดานปริมาณ
ขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง ทุกคน รับการพัฒนาสูการปฏิบัติ ภายในป
การศึกษา 2562
ดานคุณภาพ
- ครูรอยละ ๘๐ มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- ครูรอยละ ๘๐ มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
- ครูรอยละ ๘๐ มีความสามารถจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- ครูรอยละ ๘๐ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและ
ผูเรียน
- ครูรอยละ ๘๐ มีการประเมินผลการเรียนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน
และอิงมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดในหลักสูตร และพัฒนาการของผูเรียน
- ครูรอยละ ๘๐ มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
เต็มศักยภาพ
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- ครูรอยละ ๘๐ มีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชในการ

พัฒนาผูเรียน
4. รายละเอียดกิจกรรมและคําชี้แจงงบประมาณ

งบประมาณ
กิจกรรม
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหาร
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงาน
4. จัดอบรมเพื่อใหครูพัฒนาตนเองตาม
สาระสําคัญ ตอไปนี้
4.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
4.2 การวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล
4.3 การออกแบบการจัดการเรียนรูและ
เทคนิควิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4.4 การใชสื่อเทคโนโลยีการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและผูเรียน
4.5 การวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง และการนําผลการประเมินมาปรับการ
เรียนเปลี่ยนพฤติกรรม
4.6 การจัดทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาและ
พัฒนาผูเรียน
4.7 กิจกรรมสงเสริมการใชแหลงเรียนรู
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๔.๘ จัดทําแผนงาน เครื่องมือนิเทศ
การจัดกัลยณมิตรนิเทศ
๔.๙ นิเทศการสอนของครูทุกคนใน
โรงเรียนอยางนอยคนละ ๑ ครั้งตอเดือน
๔.๑๐ จัดกิจกรรมการนําเสนอ
ผลงานวิจัยหรือการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ
Best Practice ของครู
๕. นิเทศ กํากับ ติดตาม
๖. ประเมินผล
๗. สรุปและรายงานผล

ตอบ
แทน

ใช
สอย

วัสดุ

รวม

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

ระยะ ผูรับผิดชอบ
เวลา โครงการ
ปฏิบัติ
งาน
เมย.62 นางจิราพร โมลา
นางศิริพร อินทมาศ
นายบุญเลิศ เข็มทอง
ตลอดป

มี.ค.63

ห น า | 145
๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
๑. รอยละของครูมีความรู ความเขาใจ
เปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. รอยละของครูมีการวิเคราะหศักยภาพ
ของผูเรียนและเขาใจผูเรียนรายบุคคล

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ตรวจแผนการจัดการเรียนรู

- แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู

- ตรวจแผนการจัดการเรียนรู
- วิจัยในชั้นเรียน
- ประเมินผูเรียนรายบุคคล
- ตรวจแผนการจัดการเรียนรู
- สังเกตการสอน

- แผนการจัดการเรียนรู
- ระเบียนสะสม
- แบบประเมินรายบุคคล
๓. รอยละของครูมีความสามารถในการ
- แบบตรวจสอบ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- แผนการจัดการเรียนรู
- แบบสังเกตการสอน
๔. รอยละของครูมีความสามารถในการใช -ประเมินการใชสื่อนวัตกรรมการ - แบบบันทึกการผลิตสื่อ
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของ
เรียนรู
นวัตกรรมและการใชสื่อ
ตนเองและผูเรียน
- สังเกตการสอน
การเรียนรู
๕. รอยละของครูมีการประเมินผลการเรียน - สังเกตการสอน
- แบบสังเกตการสอน
การสอนที่สอดคลองกับสภาพจริง
- ตรวจสอบแผนการจัดการ
- แบบตรวจสอบ
เรียนรู
- เครื่องมือเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผล
๖. รอยละของครูมีการนําผลการประเมินมา - แบบตรวจแผนการจัดการ
- แผนการจัดการเรียนรู
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
เรียนรู
และบันทึกหลังสอน
- แบบบันทึกการสอนซอมเสริม - แบบตรวจการจัดการ
ผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
เรียนรู
- แบบประเมินผลการเรียนรู
- เครื่องมือประเมินผล
๗. รอยละของครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ
- ตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียน - แบบประเมินผล
และการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใช
งานวิจัยในชั้นเรียน
พัฒนาผูเรียน
๘. รอยละของผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจใน - สอบถามความพึงพอใจ
- แบบสอบถามความพึง
การดําเนินงานตามโครงการของโรงเรียน
พอใจ
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลลัพธ (Outcomes)
๑. รอยละ๘๐ ของครูมีความรู ความเขาใจ
เปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. รอยละ๘๐ ของครูมีการวิเคราะห
ศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียน
รายบุคคล
๓. รอยละ ๘๐ ของครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

- ตรวจแผนการจัดการเรียนรู

- แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู

- ตรวจแผนการจัดการเรียนรู
- วิจัยในชั้นเรียน
- ประเมินผูเรียนรายบุคคล
- ตรวจแผนการจัดการเรียนรู
- สังเกตการสอน

- แผนการจัดการเรียนรู
- ระเบียนสะสม
- แบบประเมินรายบุคคล
- แบบตรวจสอบ
- แผนการจัดการเรียนรู
- แบบสังเกตการสอน
๔. รอยละ ๘๐ ของครูมีความสามารถใน
-ประเมินการใชสื่อนวัตกรรมการ - แบบบันทึกการผลิตสื่อ
การใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู
เรียนรู
นวัตกรรมและการใชสื่อ
ของตนเองและผูเรียน
- สังเกตการสอน
การเรียนรู
๕. รอยละ ๘๐ ของครูมีการประเมินผลการ - สังเกตการสอน
- แบบสังเกตการสอน
เรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพจริง
- ตรวจสอบแผนการจัดการ
- แบบตรวจสอบ
เรียนรู
- เครื่องมือเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผล
๖. รอยละ ๘๐ ของครูมีการนําผลการ
- แบบตรวจแผนการจัดการ
- แผนการจัดการเรียนรู
ประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
เรียนรู
และบันทึกหลังสอน
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
- แบบบันทึกการสอนซอมเสริม - แบบตรวจการจัดการ
- แบบประเมินผลการเรียนรู
เรียนรู
- เครื่องมือประเมินผล
๗. รอยละ ๘๐ ของครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนา - ตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียน - แบบประเมินผล
สื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใช
งานวิจัยในชั้นเรียน
พัฒนาผูเรียน
๘. รอยละ ๘๐ ของผูเกี่ยวของมีความพึง
- สอบถามความพึงพอใจ
- แบบสอบถามความพึง
พอใจในการดําเนินงานตามโครงการของ
พอใจ
โรงเรียน
๖. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ครูจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ลงชื่อ

(นางจิราพร โมลา)
ตําแหนง ครู

ผูเสนอโครงการ
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ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ

(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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โครงการ
สนับสนุนนักเรียนดานปจจัยพื้นฐาน
กลุมงาน
งานบริหารทั่วไป
หนวยงานรับผิดชอบ
โรงเรียนบานตาเปยง)
สอดคลองกับยุทธศาสตรที่
1
สอดคลองมาตรฐาน
1.1, 2.3, 8.1
ผูรับผิดชอบโครงการ
นายศิภกาญจน เสมอ นางจันทราภรณ ธรรมนิยม นางสาวสนิท ศรีทะเสน
ระยะเวลาดําเนินงาน
ปการศึกษา 2562
....................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 3 มาตรา 43 ไดบัญญัติ
ไววา“บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2545 หมวด 2 มาตรา 10 ไดบัญญัติไววา “การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย” และหมวด 8 มาตรา 60 ไดบัญญัติไววา “ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะที่
มีความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา (๑) เปนเงิน
อุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัด
โดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน” จึงเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตองดําเนินการตามขอบัญญัติดังกลาว
เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
คือเงินงบประมาณที่จัดสรรใหแกสถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เปนการชวยเหลือนักเรียนที่ยากจน ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมีโอกาสไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น (คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน)
1.2 เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่ยากจนใหจัดหาปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
1.3 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนที่ยากจนใหไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนยากจนชั้น ป.1 - ม.3 จํานวนตามขอมูลในระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
นักเรียนยากจนชั้น ป.1 - ม.3 ตามขอมูลในระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา
สามารถจัดหาปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหมีโอกาสไดรับการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น
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๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
การดําเนินการ / กิจกรรม
ระยะเวลา
1. ประชุมชี้แจงการจัดทําโครงการ
เม.ย. 62
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แตงตั้งผูรับผิดชอบ
พ.ค. 62
4. ดําเนินงานตามโครงการ
- สํารวจขอมูลนักเรียนยากจนตามโปรแกรม
- กรอกขอมูลในระบบขอมูลสารสนเทศ
- จัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาทองถิ่น (คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน)ใหนักเรียน
5. ติดตามและประเมินผล
มี.ค.63

ผูรับผิดชอบ
นายศิภกาญจน เสมอ
นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
นางสาวสนิท ศรีทะเสน

5. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนบานตาเปยง
6. งบประมาณ
ไดรับงบประมาณจากเงินอุดหนุน คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ ตามแผน
ปฏิบัตงิ านประจําปงบประมาณ 2562- 2563 ปรากฏในแผนงานฝายกิจการนักเรียน ดังนี้
งบดําเนินงาน
กิจกรรมและคําชี้แจงการใชงบประมาณ
งบประมาณ
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ
- เงินอุดหนุนสําหรับ คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน
- ติดตามและประเมินผล
ตามงบที่ไดรับจัดสรร
7. ประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
- นักเรียนที่ยากจนไดรับเงินอุดหนุน คาปจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ
- นักเรียนที่ยากจน/ยากจนพิเศษสามารถจัดหา
ปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตได
-นักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษไดรับโอกาสทาง
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

วิธีการวัดและประเมินผล
- ลายมือชื่อผูรับเงิน

เครื่องมือ
-แบบบันทึกการจายเงิน

- สังเกต , สอบถาม

-แบบสังเกต ,แบบสอบถาม

- สังเกต , สอบถาม

-แบบสังเกต,แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดวานักเรียนจะไดรับ
8.1 นักเรียนยากจนไดรับเงินอุดหนุน คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ
8.2 นักเรียนยากจนสามารถจัดหาปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
8.3 นักเรียนยากจนไดรับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
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ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ
เสมอ)

(นายศิภกาญจน
ตําแหนง ครู
ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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ชื่องาน/โครงการ
พัฒนาบุคลากรดานระบบสารสนเทศทางการศึกษา
แผนงาน
บริหารทั่วไป
สอดคลอง นโยบาย สพฐ. เปาประสงคที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
ยุทธศาสตรที่ 2
ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนให
ไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
สนองกลยุทธ 1
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศนักเรียนเปนรายบุคคลทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพใหมีประสิทธิภาพ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ นายศิภกาญจน เสมอ นางจันทราภรณ ธรรมนิยม นางสาวสนิท ศรีทะเสน
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2562
1..หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ เพื่อใช
ในการบันทึก ประมวลผล และรายงานผลขอมูลดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งระบบตางๆ สามารถชวยในการ
ทํางานของบุคลากรดานขอมูลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเขาใจหลักการของระบบบริหารจัดการ
ขอมูลสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหโรงเรียนละสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจัดเก็บขอมูลดานระบบสารสนเทศทางการศึกษา ไดอยางแมนยํา รวดเร็ว ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อ
นําไปใชในการบริหารจัดการ นําไปใชในการบริหารงบประมาณ และใชงานในดานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อใหโรงเรียนสามารถดําเนินการ จัดเก็บขอมูลดานระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว ทันตามกําหนดเพื่อนําไปใชในการบริหารจัดการ และใชเปน
ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหบุคลากรผูรับผิดชอบสามารถใชงานโปรแกรมระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได
2.2.เพื่อพัฒนาการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ การวิเคราะห ประมวลผล การนําเขาขอมูลผานระบบ
DMC (Data Management Center) เพื่อนําขอมูล ไปจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ใชประกอบการ
บริหารจัดการ และเผยแพรหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.3เพื่อนําไปใชในติดตามประเมินผลการดําเนินการตามคํารับรองปฏิบัติราชการและเพื่อนําไปใชใน
การบริหารจัดการ บริหารงบประมาณ การจัดสรรเงินรายหัว การจัดสรรรายการอื่นๆ
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3.เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1 ครูผูรับผิดชอบ มีความรู ความเขาใจในการใชงานโปรแกรมระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา
2. โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาใชในการบริหารจัดการ
เชิงคุณภาพ
1. ครูผูรับผิดชอบสามารถใชงานโปรแกรมระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได รอยละ 100
2. ครูผูรับผิดชอบไดพัฒนาการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ การวิเคราะห ประมวลผล การนําเขาขอมูล
ผานระบบ DMC (Data Management Center) รอยละ 100
3. สามารถจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาในระดับโรงเรียนใชประกอบการบริหารจัดการ และ
เผยแพรหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. สามารถนําไปใชในติดตามประเมินผลการดําเนินการตามคํารับรองปฏิบัติราชการและเพื่อนําไปใช
ในการบริหารจัดการ บริหารงบประมาณ การจัดสรรเงินรายหัว การจัดสรรรายการอื่นๆ ใหแกสถานศึกษา
4.กิจกรรม / ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/การดําเนินงาน
ระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
ภาคเรียนที่ 1
1) ประชุมคณะทํางานเสนอโครงการ
2) ประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรดานระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ที่สํานักงานเขตพื้นที่

3) โรงเรียนดําเนินการจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย.
(ภาคการเรียนที่ 1 )
4) โรงเรียนตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
5) รับรอง ยืนยันขอมูล ผานระบบ DMC
ขอมูลภาคเรียนที่ 2
1) ดําเนินการปรับปรุงขอมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อเก็บขอมูลการ
เคลื่อนยายของนักเรียน นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนเสียชีวิต
นักเรียนซ้ําซอน ทางเว็บไซด
2) ตรวจสอบความถูกตอง
ขอมูลสิ้นปการศึกษา 2562
1) บันทึกขอมูล/ตรวจสอบแกไข ขอมูลนักเรียนสิ้นปการศึกษา ทาง
เว็บไซด
2) ตรวจสอบความถูกตอง
ขอมูลครุภัณฑ M-OBEC
บันทึกขอมูลครุภัณฑโรงเรียน และเขตพื้นที่ ผานระบบ EMIS

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

เม.ย.62
พ.ค.62

นายศิภกาญจน เสมอ
นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
นางสาวสนิท ศรีทะเสน

มิย.62
พ.ย. 62

ครั้งที่1

นายศิภกาญจน เสมอ
นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
นางสาวสนิท ศรีทะเสน
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กิจกรรม/การดําเนินงาน

ขอมูลอาคารและสิ่งกอสราง B-OBEC
บันทึกขอมูลอาคารและสิ่งกอสราง และเขตพื้นที่ ผานระบบ
EMIS
ขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา EMIS
บันทึกขอมูลผานเว็บไซด
-ขอมูลดานเทคโนโลยีในโรงเรียน
-ขอมูลตามแบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชน EFA
-ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจาง ลูกจางตางๆ
ทั้งในงบประมาณ และนอกงบประมาณ ที่มีอยูในโรงเรียน ณ
ปจจุบัน
จัดทําเอกสารสารสนเทศทางการศึกษา

ระยะเวลา
มิ.ย.
ครั้งที่ 2
พ.ย.

ผูรับผิดชอบ

ภายในวันที่
30 ต.ค.
ภายใน
มิ.ย.
ส.ค.
สิงหาคมกันยายน

5.รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณ 100,000 บาท
เงินงบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
ที่
ตอบ
ใชสอย
แทน
1 ประชุม/อบรมคณะทํางาน (สํานักงานเขตพื้นที่)
2 จัดทําเอกสารขอมูลสารสนเทศสถานศึกษา
รวม
หมายเหตุ (สามารถถัวจายไดทุกรายการ)

วัสดุ

รวม

รวม

500
2500
3000

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1. โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศและ
- ประเมินความรู
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน รายงานผลไดทันตามกําหนดเวลา ความเขาใจ
2. โรงเรียนสามารถจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศและสารสนเทศเพื่อ - การตรวจสอบ
การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูผูรับผิดชอบสามารถใชงานโปรแกรมระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได

เครื่องมือที่ใช
- แบบประเมิน
- แบบตรวจสอบ
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7.2 ครูผูรับผิดชอบไดรับการพัฒนาการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ การวิเคราะห ประมวลผล การนําเขา
ขอมูลผานระบบ DMC (Data Management Center)
7.3 สามารถจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาในระดับโรงเรียนใชประกอบการบริหารจัดการ และ
เผยแพรหนวยงานที่เกี่ยวของ
7.4 สามารถนําไปใชในติดตามประเมินผลการดําเนินการตามคํารับรองปฏิบัติราชการและเพื่อนําไปใช
ในการบริหารจัดการ บริหารงบประมาณ การจัดสรรเงินรายหัว การจัดสรรรายการอื่นๆ ใหแกสถานศึกษา
ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ
เสมอ)

(นายศิภกาญจน
ตําแหนง ครู
ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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ชื่อโครงการ
สนองกลยุทธที่ 1
สนองมาตรฐานที่ 14

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2562
พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนใหทันสมัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่
กําหนดขึ้น
มาตรฐานที่ 15
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนนแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนา
และสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนน ของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนของ สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพื่อสนองตอบนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการ
ปฏิรูป การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
ผูรับผิดชอบโครงการ นายบุญเลิศ เข็มทอง นางศิริพร อินทมาศ
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2562
.............................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเปนการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคกร เนน
กระบวนการและจุดมุงหมายรวมที่หนวยงานหรือองคกรมุงหวังใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนเครื่องมือที่จะชวยให
การบริหารและการจัดการขององคกรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐ จึงไดเนนใหหนวยงานภาครัฐมีการใชแผนกลยุทธของสวนราชการและการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อใหทุกหนวยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน
ได ซึ่งแผนกลยุทธดังกลาวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง
กรม และจังหวัด
ทั้งนี้ ในแตละปงบประมาณหนวยงานจะตองนําแผนกลยุทธที่ทันสมัยมาแปลงไปสูการปฏิบัติโดยการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษาเพื่อเปนการกําหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน รวมทั้ง
การกําหนดวิธีการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดไวลวงหนา แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษาจะ
เปนเครื่องมือสําคัญในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไวและนําไปสูเปาหมาย
เดียวกัน คือความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหโรงเรียนมีกรอบและแนวทางใชในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการของพื้นที่และนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2562
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โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน 18 คน เปนเวลา 2 วัน
3.1.2 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 30 เลม
3.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2562 เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา
ไดสอดคลองกับความตองการของพื้นที่และนโยบายของหนวยเหนืออยางมีประสิทธิภาพ
พื้นที่ดําเนินงานกลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของ
หองประชุม โรงเรียนบานตาเปยง
4. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
4.1 ลักษณะกิจกรรม
4.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2562
4.1.2 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2562
5. กิจกรรมขั้นตอนดําเนินงาน
ระยะเวลา
ขั้นตอน
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
(วัน/เดือน/ป)
นายบุญเลิศ เข็มทอง
1.วางแผน(plan)
1. เสนอขออนุมัติดําเนินการ, แตงตั้ง
เมษายน 62
คณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ
นางศิริพร อินทมาศ
คณะครูทุกคน
2.ดําเนินการ(Do)
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกลยุทธ
และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา
2562
3. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป
การศึกษา2562
3.ตรวจสอบ(Check) ตรวจสอบงบประมาณและแผนปฏิบัติการ
พฤษภาคม 62
ประจําปการศึกษา2562
4.ประเมินผลและ
4. สรุป / รายงานผลการดําเนินงาน
มิถุนายน 62
รายงาน(Action)
6. งบประมาณดําเนินการ
เงินงบประมาณ
50,000.00
บาท
ในการดําเนินการจัดทําโครงการใชงบประมาณทั้งสิ้น 50,000.00 บาท
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ที่

กิจกรรม

รายการ

1

ประชุมปฏิบัติการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา
2562

- คาอาหารกลางวันจํานวน 2 มื้อ มื้อละ
100บาท x 18 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 4 มื้อ มื้อละ 50 บาท x 18 คน
- คาหมึกพิมพ
- คากระดาษ
- จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ 30 เลม
รวม

7. วิธีการประเมิน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปาหมาย
1. แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา
โรงเรียนมี
แผนปฏิบัติการ
2562 มีวิสัยทัศน พันธกิจ กล
ประจําปการศึกษา
ยุทธ และจุดเนนที่ครอบคลุม
2559
ภารกิจการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองตอนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัด
2. รอยละของโครงการ/กิจกรรม ที่
บรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป
รอยละ 100
การศึกษา 2562 มีความสอดคลอง
กับกลยุทธของโรงเรียน

ปการศึกษา
1/2559 2/2559
1800

หมาย
เหตุ

900
2,000
2,000
5,000
11,700

วิธีการประเมิน
การตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช
แบบตรวจสอบ

การตรวจสอบ

แบบตรวจสอบ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจําป 2562 สามารถจัด สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ
ผูเสนอโครงการ
(นายบุญเลิศ เข็มทอง)
ตําแหนง ครู
ลงชื่อ
ผูอนุมัติโครงการ
(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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วันเดือนป
เมษายน 62

ปฏิทินการดําเนินงาน
กิจกรรม
-ขออนุมัติโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
-แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
-ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

พฤษภาคม
62

-จัดทํารางแผนปฏิบัติการประจําป
-เสนอแผนปฏิบัติการประจําป ใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
-งานแผนงานแจงนโยบาย ทิศทาง การดําเนินงาน
ประจําป ใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
-งานแผนงานแจงแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา
2562 ใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
-สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

สถานที่
โรงเรียน
บานตาเปยง

ผูรับผิดชอบ
นายบุญเลิศ เข็มทอง
นางศิริพร อินทมาศ
คณะครูทุกคน
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โครงการ
โครงการฝกทักษะอาชีพชางตัดผมชาย-หญิงสรางรายไดระหวางเรียนแกนักเรียน
หนวยงาน
โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวจิราพรรณ ดังกอง นายศิภกาญจน เสมอ นางศิริพร อินทมาศ
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม 2562- มีนาคม 2563
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนบานตาเปยง ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล เปาหมาย
สูงสุดคือพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหทัดเทียมกับโรงเรียนและพัฒนาทักษะการทํางานใหนักเรียนมีความสามารถ
ดานอาชีพ สามารถนําความรูดานอาชีพไปสรางรายไดระหวางเรียนได
“การหารายไดระหวางเรียน” เปนหนึ่งกิจกรรมที่นักเรียนสวนใหญใหความสนใจทํากันมาตลอด
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ดีทําใหนักเรียนไดรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดรับประสบการณจริง มีรายได
ระหวางเรียนเพื่อชวยแบงเบาภาระใหแกครอบครัว และยังทําใหเห็นคุณคาของเงินอีกดวย
การประกอบอาชีพชางตัดผมชาย-หญิงมีความสําคัญในการประกอบอาชีพ ความเปนไปไดในการะ
กอบอาชีพ แหลงเรียนรูการประกอบอาชีพ ทิศทางพัฒนาการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดชางตัดผมชายหญิง ทักษะการประกอบอาชีพ จรรยาบรรณการเปนชางตัดผมชายที่ดี ขอมูลพื้นฐานของธุรกิจชางตัดผม
ความรูพื้นฐานและเทคนิคตางๆ ของการทําผม สระผม การตัดผม
ซอยผม ยอมผม และออกแบบทรงผม รวมทั้ง การตกแตงราน เขากับสมัยนิยม และ ฝกปฏิบัติจริง การ
บริหารจัดการในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเขียนโครงการประกอบอาชีพ การวางแผน แผนธุรกิจ การ
ตรวจสอบและการประเมินโครงการ
โรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการหารายไดระหวางเรียนขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงประโยชน
ขางตน และสอดคลองกับแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนใหทุกคนดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความ
เพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
2. วัตถุประสงค
(1) เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการมีงานทําและมีรายไดระหวางเรียนของนักเรียน
(2) เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(3) เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
(4) นักเรียนมีคานิยมในการประกอบอาชีพอยางพออยูพอกิน ขยัน อดทน รับผิดชอบ
ประหยัด อดออมและเลี้ยงครอบครัวไดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(5) นักเรียนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ และแบงปน
รูจักประหยัด และมีจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. เปาหมาย
ดานปริมาณ
(1) นักเรียนไดรับเงินปจจัยพื้นฐานพิเศษและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ไดรับการฝกทักษะอาชีพชางตัดผมชาย-หญิง
(2) นักเรียนไดรับเงินปจจัยพื้นฐานพิเศษและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
มีความรูและทักษะอาชีพ
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(3.) นักเรียนไดรับเงินปจจัยพื้นฐานพิเศษและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
มีรายไดระหวางเรียน
(4) นักเรียนทุกชั้นของโรงเรียนลดรายจายและ ประหยัดคาใชจายในการตัดผมชาย-หญิงตลอดป
ดานคุณภาพ
(1.) นักเรียนมีงานทําและมีรายไดระหวางเรียน
(2) นักเรียนมีความรูและทักษะอาชีพ
(3.) นักเรียนไดประสบการณในการปฏิบัติจริง
4. กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. ประชุมชี้แจงและแตงตั้งคณะกรรมการตาม
โครงการ
3.ดําเนินการตามโครงการ
-จัดแบงหนาที่นักเรียนรับผิดชอบ
-เตรียมหองชางตัดผมชาย-หญิง
-เตรียมอุปกรณเครื่องมือชาง
4. ประเมินผล
6. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา
มีนาคม 62
ตลอดปการศึกษา 62

ผูรับผิดชอบ
นางสาวจิราพรรณ ดังกอง
นายศิภกาญจน เสมอ
นางศิริพร อินทมาศ
เจาหนาที่ตามโครงการ

5. งบประมาณใชงบประมาณ ประมาณ 18,200 บาท ดังนี้
รายการ
งบประมาณ
รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
1.ปรับปรุงหองชางตัดผม
1,200
ทาสีและตกแตงหองชางตัดผมชาย-หญิง
2.จัดหาเครื่องมือชาง
16,000
1.กรรไกรตัดผมชาย-หญิง จํานวน 6 ดาม
2.เครื่องตัดผมบัตตาเลี่ยนไฟฟาจํานวน 6 เครื่อง
3.เกาอี้ตัดผมหญิง 1 ตัว
4.ผาคลุมตัดผม 4 =ชุด
5.แปรงปดผม/กระปุกแปง 3 ชุด
6.หวีขนาดตางๆ
10 อัน,
7.ไดรเปาผม 1 เครื่อง
8.เครื่องรีด 2 เครื่อง
9.กระจกใหญ 2 บาน
10.กากเพชรลับบัตตาเลี่ยนเบอร 40
11.น้ํามันหยอดบัตตาเลียน 1 กลอง
3.ทุนสํารอง
1,000
ทุนสํารองลับคมบัตตาเลียน
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ผลผลิต
2. นักเรียนมีอาชีพและมี
รายไดระหวางเรียน
3.รายงานผล

วิธีการวัด
สังเกต
สัมภาษณ
แบบสอบถาม
แบบรายงาน

เครื่องมือวัด
แบบสังเกต,
แบบสัมภาษณ
แบบสอบถาม
แบบรายงาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
(1) นักเรียนไดรับเงินปจจัยพื้นฐานพิเศษและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ไดรับการฝกทักษะอาชีพชางตัดผมชาย-หญิง
(2) นักเรียนไดรับเงินปจจัยพื้นฐานพิเศษและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
มีความรูและทักษะอาชีพ
(3.) นักเรียนไดรับเงินปจจัยพื้นฐานพิเศษและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
มีรายไดระหวางเรียน
(4) นักเรียนทุกชั้นของโรงเรียนลดรายจายและ ประหยัดคาใชจายในการตัดผมชาย-หญิงตลอดป
(5) นักเรียนเห็นคุณคารูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ ประหยัด

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นายศิภกาญจน เสมอ)
ตําแหนง ครู โรงเรียนบานตาเปยง

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ
(นายไพรี มังษะชาติ)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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ชื่อโครงการ :
สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน
วิชาการ
สอดคลองกับกลยุทธ สพฐ.
กลยุทธที่ 3
สอดคลองมาตรฐานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่1-4
ลักษณะโครงการ
เปนโครงการตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ
นายเพ็ง โมลา
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2562

1. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเขาพระราชหฤทัยในความเปนไปของเมืองไทยและคนไทยอยาง
ลึกซึ้งและกวางไกล ไดทรงวางรากฐานในการพัฒนาชนบท และชวยเหลือประชาชนใหสามารถพึ่งตนเองไดมี
ความ " พออยูพอกิน" และมีความอิสระที่จะอยูไดโดยไมตองติดยึดอยูกับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัฒน ทรงวิเคราะหวาหากประชาชนพึ่งตนเองไดแลวก็จะมีสวนชวยเหลือเสริมสรางประเทศชาติ
โดยสวนรวมไดในที่สุด ในสภาวการณปจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงขึ้นนี้จึงทําใหเกิด
ความเขาใจไดชัดเจนในแนวพระราชดําริของ "เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งไดทรงคิดและตระหนักมาชา
นาน เพราะหากเราไมไปพึ่งพา ยึดติดอยูกับกระแสจากภายนอกมากเกินไป จนไดครอบงําความคิดใน
ลักษณะดั้งเดิมแบบไทยๆไปหมด มีแตความทะเยอทะยานบนรากฐานที่ไมมั่นคงเหมือนลักษณะฟองสบู วิกฤต
เศรษฐกิจเชนนี้อาจไมเกิดขึ้น หรือไมหนักหนาสาหัสจนเกิดความเดือดรอนกันถวนทั่วเชนนี้
ดังนั้น "เศรษฐกิจพอเพียง" จึงไดสื่อความหมาย ความสําคัญในฐานะเปนหลักการสังคมที่พึงยึดถือ
กลุมบริหารงานวิชาการโรงเรียน ไดนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงจัด
โครงการศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพื่อสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเปนการปลูกฝงคานิยมพอเพียงใหกับนักเรียนทุกระดับชั้น ใหมีความ
พอเพียงอยูกับตนสืบไป
2.วัตถุประสงค
2.1 นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 นักเรียนสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใหเกิดผลจริงได
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3.เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ
3.1.1 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ไดรวมกิจกรรมการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.2 สรางแหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ดานคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนรอยละ 80 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.2.2 นักเรียนรอยละ 80 มีความพึงพอใจการดําเนินโครงการ
3.2.3 โรงเรียนไดรับการรับรองเปนสถานศึกษาพอเพียง
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนบานตาเปยง
4.ระยะเวลาดําเนินการ
วิธีการดําเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ขั้นเตรียมการ
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
เมษายน 62
2. ประชุมวางแผนเตรียมการ
ขั้นดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ตลอดป
ฝายตางๆ
2. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
3. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ติดตอวิทยากรมาใหความรูสําหรับ
นักเรียน
5. ประชาสัมพันธและเตรียมความพรอม
สําหรับนักเรียน
6. จัดเตรียมสถานที่ดําเนินงาน
7. ดําเนินงานโครงการศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
นายเพ็ง โมลา
คณะครูทุกทาน

กิจกรรม
ระยะเวลา
ขั้นติดตามผลและประเมินผล
1.บันทึกการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน มีนาคม 63
2.ประเมินจากแบบประเมินความพึง
พอใจในการเขารวมกิจกรรม

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
นายเพ็ง โมลา

10,000
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3.สรุปผลการดําเนินงานโครงการตอ
ผูบังคับบัญชาตอไป
5.ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความรู ความเขาใจ ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปปฏิบัติจริงใหเกิดประโยชนได

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นายเพ็ง
โมลา)
ตําแหนง ครู โรงเรียนบานตาเปยง

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ
(นายไพรี มังษะชาติ)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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ชื่อโครงการ
กิจกรรมสหกรณในโรงเรียน
แผนงาน
งานบริหารทั่วไป
กลยุทธ สพฐ. ขอ 6. เสริมสรางประสิทธิภาพการมีสวนรวมและวิถีชีวิตรวมภาคี
เครือขายรวมกันพัฒนา
สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 15 ตัวบงชี้ที่ 1
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบ นางสาวเอี่ยมพร จันทอง นางจันทราภรณ ธรรมนิยม นางสาวสนิท ศรีทะเสน
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2562
.................................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
กิจกรรมสหกรณเปนกิจกรรมหนึ่งที่สงเสริม ใหโรงเรียนสามารถใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
สหกรณที่ถูกตองใหกับนักเรียนไดถูกตอง โดยสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลายกลุม
สาระการเรียนรู นักเรียนรูจักการรวมกลุมเพื่อแกปญหา โดยการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณเพื่อเปนทุน
ดําเนินการ และเปนการฝกใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง ซึ่งเปนการปูพื้นฐานทางจิตใจใหกับนักเรียนในเรื่องความ
ซื่อสัตยตอตนเอง มีนิสัยรักการทํางาน มีความรับผิดชอบรวมกัน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน นั่นคือการ
เกิดอุดมการณใหกับนักเรียนซึ่งจะเติบโตเปนสมาชิกที่ดีของสหกรณในอนาคตและนักเรียนสามารถนําความรู
ไปใชในชีวิตจริง
2.วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนมีความรู และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ สามารถนําความรู
และ ประสบการณไปใชในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีการวางแผนในการใชจาย และการลงทุน
3. เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการประหยัดอดออม
4. เพื่อจัดหาสินคาราคาถูกและคุณภาพดีมาบริการสมาชิกสหกรณ
3.เปาหมาย
ดานปริมาณ
1. ครู นักการฯ นักเรียน และผูปกครอง เปนสมาชิกสหกรณ โรงเรียนมากกวารอยละ 70
ดานคุณภาพ
1. ครู นักการฯ นักเรียน และผูปกครอง เปนสมาชิกสหกรณโรงเรียนมากกวารอยละ70
เมื่อสิ้นปการศึกษาสมาชิกมีเงินปนผลและเฉลี่ยคืนทุกคน
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4.การดําเนินงาน
กิจกรรม
1. นําเสนอโครงการ
2. ประชุมครูและวางแผนการดําเนินงาน
3. ครูจัดเตรียมเอกสาร
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม
6. ประเมินผล

ระยะเวลาในการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ
เมษายน 2562

นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
นางสาวสนิท ศรีทะเสน

ตลอดป
มีนาคม 2562

7. สรุป รายงานผลโครงการ
5.งบประมาณ
14000 บาท
5.1 ซื้อชั้นวางสินคา
4000 บาท
5.2 ซื้อตูเย็น
4000 บาท
5.3 ทุนดําเนินการ
5000 บาท
5.4 คาวัสดุอุปกรณในการจัดทําหลักฐานกิจกรรมสหกรณ 1000 บาท
6.การวัดและการประเมินผล
1. แบบบันทึกรายรับ-รายจาย รายการซื้อขายสินคาของสมาชิกสหกรณ
2. สังเกตความสามารถในการซื้อขายสินคา
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนมีความรูความเขาใจในหลักการของสหกรณ ใชสหกรณเปนแหลงเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง
รูจักพึ่งตนเอง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไดซื้อสินคาที่ถูกและคุณภาพดี
(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ
(นางสาวเอี่ยมพร จันทอง)
ตําแหนง ครู โรงเรียนบานตาเปยง

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ
(นายไพรี มังษะชาติ)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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ชื่อโครงการ
โครงการกิจกรรมวันสําคัญ
แผนงาน
บริหารทั่วไป
สนองกลยุทธ
ขอ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ
นางอารี ธรรมรักษ นางศิริพร อินทมาศ นายสุภัทร สังขรัตน
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2562
.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมวันสําคัญ เปนกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เนนการปลูกฝงใหนักเรียนรูจัก
อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สําคัญของชาติและภูมิใจในความเปนไทย สืบทอด
ประเพณีอันดีของทองถิ่น และเปนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งกิจกรรมวันสําคัญเปนกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อใหนักเรียนไดรูความหมายและความสําคัญของวันสําคัญเพื่อใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงนักเรียนไดแสดงความรักความกตัญูตอพอแมและครูบาอาจารย กลาแสดงออก
และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนไดความรูและมีความสนุกสนาน เปนแบบอยางที่ดีที่ทุก
คนตองปฏิบัติยึดถือ และทางโรงเรียนและผูปกครองไดมีสวนรวมในกิจกรรมดวยกัน โรงเรียนจึงไดจัดทํา
โครงการนี้ขึ้น
2. ความหมายและขอบขาย
วันสําคัญคือวันที่มีความสําคัญของประชาชนชาวไทยทั้งในทางพระพุทธศาสนาและทางจิตใจ และ
เปนวันสําคัญที่ยึดถือวันมาเปนประจําทุกป ประกอบดวยวันสําคัญตาง ๆ ดังนี้
1. วันมาฆบูชา
2.วันวิสาขบูชา
3. วันไหวครู
4. วันสุนทรภูและวันตอตานยาเสพติด
5. วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
6. วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
7. วันภาษาไทยแหงชาติ
8. วันแมแหงชาติ
9. วันวิทยาศาสตร
10. วันพอแหงชาติ
11.วันขึ้นปใหม
12.วันเด็กแหงชาติ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญ และมีสวนรวมในกิจกรรมของวันสําคัญตางๆ
3.2 เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน
3.3 เพื่อใหชุมชน โรงเรียน วัด มีสวนรวมและถายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญของทองถิ่น
3.4 เพื่อใหนักเรียนไดรูจักและอนุรักษ ประเพณี ขนบธรรมเนียมตางๆ ของชาติ
4. เปาหมาย
4.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ใหนักเรียนไดรวม
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ที่
1
2
3
4

5
6

4.2 นักเรียนเห็นคุณคาของวันสําคัญตางๆ
4.3 ชุมชนไดรวมกิจกรรมกับโรงเรียน
4.4 โรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียนทุกคน โดยการสวดมนต วันศุกรและรับการ
อบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
5. กิจกรรมและการดําเนินงาน
กิจกรรม/รายการ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ประชุมชี้แจงโครงการ
เมษายน 62,
นางอารี ธรรมรักษ
นางศิริพร อินทมาศ
ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกําหนดแนวปฏิบัติ
นายสุภัทร สังขรัตน
ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
คณะครูทุกคน
ดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ พฤษภาคม 62
4.1 วันมาฆบูชา
4.2 วันวิสาขบูชา
4.3 วันไหวครู
มิถุนายน 62
4.4 วันสุนทรภูและวันตอตานยาเสพติด
4.5 วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
กรกฎาคม 62
4.6 วันเฉลิมชนมพรรษารัชกาลที่ 10
4.7 ภาษาไทยแหงชาติ
สิงหาคม 62
4.8 วันแมแหงชาติ
4.9 วันวิทยาศาสตร
4.10 วันพอแหงชาติ
ธันวาคม 62
4.11 วันขึ้นปใหม
มกราคม 62
4.12 วันเด็กแหงชาติ
ติดตามประเมินผล
28 ก.พ. 57
สรุปรายงานผล
31 มี.ค.57
6. รายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่
1
2
3
4

25500 บาท

เงินงบประมาณ
เงินนอก
กิจกรรม/รายการ
ตอบ ใช
วัสดุ
รวม
งบประมาณ
แทน สอย
ประชุมชี้แจงโครงการ
ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงกําหนดแนวปฏิบัติ ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมตาง ๆ
ดังนี้
4.1 วันมาฆบูชา
2000 2000
4.2 วันวิสาขบูชา
2000 2000
-

รวม
-
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4.3 วันไหวครู
4.4 วันสุนทรภูและวันตอตานยาเสพติด
4.5 วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
4.6 วันเฉลิมชนมพรรษารัชกาลที่ 10
4.7 ภาษาไทยแหงชาติ
4.8 วันแมแหงชาติ
4.9 วันวิทยาศาสตร
4.10 วันพอแหงชาติ
4.11 วันขึ้นปใหม
4.12 วันเด็กแหงชาติ
5 ติดตามประเมินผล
6 สรุปรายงานผล

-

-

-

-

1000
3000
1000
1000
1500
3000
3000
1000
1000
5000
500
500

1000
3000
1000
1000
1500
3000
3000
1000
1000
5000
500
500

-

-

7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดสภาพความสําเร็จ
วิธีการติดตามและประเมินผล
7.1 นักเรียนเห็นความสําคัญ และมีสวนรวมใน 1. สอบถาม สัมภาษณ
กิจกรรมของวันสําคัญตางๆ
2. สังเกต
7.2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน
3. ประเมินโครงการ
7.3 เพื่อใหชุมชน โรงเรียน วัด มีสวนรวมและ
ถายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญของทองถิ่น
7.4 เพื่อใหนักเรียนไดรูจักและอนุรักษ ประเพณี
ขนบธรรมเนียมตางๆ ของชาติ

เครื่องมือที่ใช
1. แบบสอบถาม
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. แบบประเมินโครงการ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ใหนักเรียนไดรวม
8.2 นักเรียนเห็นคุณคาของวันสําคัญตางๆ
8.3 ชุมชนไดรวมกิจกรรมกับโรงเรียน
8.4 โรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียนทุกคน โดยการสวดมนต วันศุกรและรับ
การอบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นางอารี ธรรมรักษ)
ตําแหนง ครู โรงเรียนบานตาเปยง

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ
(นายไพรี มังษะชาติ)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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ชื่อโครงการ
งาน
แผนงาน
สนองกลยุทธ สพฐ.

โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบานตาเปยง
บริหารงานทั่วไป
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม
ความสามารถทางวิชาการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบโครงการ นายสุภัทร สังขรัตน นายศิภกาญจน เสมอ
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - มีนาคม พ.ศ. 2563
......................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง และใหถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และกําหนดใหองคกร คณะบุคคล
และหนวยงานตางๆ มีบทบาทหนาที่รวมกันดําเนินภารกิจใหบรรลุเจตนารมณ สถานศึกษาเปนหนวยงานที่อยู
ใกลชิดกับเด็กนักเรียนมากที่สุด เปนหนวยปฏิบัติการและแกไขปญหา ใหสอดคลองกับประชาชนและทองถิ่น
จึงมีบทบาทหนาที่ ที่หลากหลาย การพัฒนาชาติที่สําคัญคือ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู เพื่อใหมีศักยภาพสูงสุด อันจะเปน
ปจจัยหลักในการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน อันดับแรกของการพัฒนาคน คืนการพัฒนาดานสุขภาพอนามัย เพราะ
เปนพื้นฐานของพัฒนาการดานจิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณธรรม และจริยธรรมของเด็ก
ปจจุบันการแพรระบาดของยาเสพติดไดกลับมาทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งยาบา
เปนปญหาที่เคยทวีความรุนแรงมากมากอน และกําลังจะกลับมาลุกลามแพรขยายเขาไปในโรงเรียน หมูบาน
ชุมชน ทองถิ่น เพื่อไมใหปญหายาเสพติดกลับมาลุกลามอีกในสังคมไทย จึงจําเปนตองรณรงคเพื่อยับยั้งไมให
ยาเสพติดกลับมาแพรระบาดไดอีก
โรงเรียนบานตาเปยง อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ จึงไดมีนโยบายที่จะสงเสริมใหเด็กนักเรียน มี
พัฒนาการ ทักษะการเลนกีฬาประเภทตางๆ ในระดับรากหญาใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้น เด็กนักเรียน เยาวชน ให
มีการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพรางกาย จิตใจ และสติปญญา ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยมี
เปาหมายใหหางไกลยาเสพติด และเสริมสรางความรัก ความสามัคคี รวมมือ รวมใจ และเปนสิ่งหลอหลอม
ประสานใจใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ใหมีความตื่นตัวมีความพรอมที่จะเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ชีวิต มีสุข เกิดความสงบสุขในชุมชน หมูบาน ตําบล สังคม โดยรวมอยางยั่งยืน โดยการจัด “โครงการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบานตาเปยง” ในระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามกีฬา
โรงเรียนบานตาเปยง ตําบลสําโรงปราสาท อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ
2. วัตถุประสงค
2.1. เพื่อสนับ สนุ นการป องกั นยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล และเปนแบบอยางที่ดีของเด็ก
นักเรียน
เยาวชน ในการใชการแขงขันกีฬา หางไกลจากยาเสพติด
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2.2. เพื่อใหโรงเรียน มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ แข็งแรง
2.3. เพื่อสนับสนุนใหเด็กนักเรียนมีพัฒนาการ ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทตางๆ ใหมี มาตรฐานที่
สูงขึ้น และสามารถเปนตัวแทนของโรงเรียนเขารวมการแขงขันในระดับที่สูงขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 เด็ ก นั ก เรี ย น คณะครู โ รงเรี ย น ผูป กครอง และประชาชนทั่ ว ไป เข า ร ว มกิ จ กรรม
ตามโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบานตาเปยง ประมาณ 500 คน
3.1.2 เด็กนักเรียนสามารถเปนตัวแทนของโรงเรียนเขารวมการแขงขันที่สูงขึ้น ประมาณ 70
%
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 เด็กนักเรียนขั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษา มีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง
จิตใจ สังคม สติปญญาที่ดี และมีการพัฒนาการอยางตอเนื่องเหมาะสมตามวัย เพิ่มศักยภาพของเด็กนักเรียน
รายบุคคล และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
3.2.2 เพื่อเพิ่มความรัก ความสามัคคี รวมมือ รวมใจ และเปนสิ่งหลอหลอมประสานใจให
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน รูแพ รูชนะ รูอภัย มีน้ําใจเปนนักกีฬา
4. วิธีดําเนินการ
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมจัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประสานแผน/จัดรวมเปนแผนปฏิบัติ
การ
3. จัดทําแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน
ขั้นดําเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบมาย
งาน
ขั้นเตรียมการ
2. ดําเนินงานตามโครงการ
ดําเนินกิจกรรม
- จัดการแขงขันกีฬาสี
3. สรุปผลและรายงานผลการ
ดําเนินงาน
รวม

งบประมาณ
เงิน
เงิน
เงิน ผูรับผิดชอบ
อุดหนุน รายได อื่นๆ

ระยะเวลา
(ใสวันที่)

เปาหมาย

14 ก.ย. 2562
21 ก.ย. 2562

-

-

-

-

ทุกกลุมงาน
ทุกกลุมงาน

4 ต.ค.2562

-

-

-

-

ทุกกลุมงาน

9 ต.ค.2562

-

-

-

-

ทุกกลุมงาน

-

นายสุภัทร
สังขรัตน

7 – 9 พ.ย.
2562
16 พ.ย.
2562

นักเรียน
อบ.2- ม.3

15,000

15,000

-

นายสุภัทร
สังขรัตน
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5. สถานที่ดําเนินการ
ณ. โรงเรียนบานตาเปยง หมูที่ 1 ตําบลสําโรงปราสาท อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ
6. แหลงของงบประมาณโครงการ
- ขอรับงบประมาณการจัดสรรตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ขององคการ
บริหารสวนตําบลสําโรงปราสาท โครงการสงเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักเรียน โดยการจัดสรรให
เด็กนักเรียนตามกลุมเปาหมาย เปนจํานวนเงินทั้งหมด 10,000.-บาท(-หนึ่งหมื่นบาทถวน-)
- งบประมาณสนับสนุนโครงการจากโรงเรียนบานตาเปยง เปนจํานวนเงินทั้งหมด 5,000.-บาท
(-หาพันบาทถวน-)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,000.-บาท (-หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน-)
7. รายละเอียดการใชงบประมาณโครงการ
ที่

กิจกรรม

โครงการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายเด็กนักเรียนโรงเรียน
บานตาเปยง
1 ประชุมวางแผน
2 ดําเนินการ
- จัดซื่ออาการ อาหารวาง เลี้ยง
1 นักกีฬา และผูปกครอง
- จัดซื้อถวยรางวัล
- คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
กีฬา
- อื่นๆ
- เวชภัณฑปฐมพยาบาล

รายละเอียดการใชงบประมาณ
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ

-

2,000
-

5,000

-

-

-

6,000
2,000
-

2. ประเมินผลการดําเนินงานตาม
กิจกรรม
3.จัดทําสรุป รวบรวมเอกสารตาม
กิจกรรม และจัดทําแฟมโครงการ
รายงานผลการทําเนินงาน
4. รายงานผลการดําเนินงาน/
รายงานประจําป
รวม

ระยะเวลา/
สถานที่

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ตุลาคม พ.ศ.
2562 - กันยายน
พ.ศ. 2563

ทุกกลุมงาน
นายสุภัทร
สังขรัตน

สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนบานตา
เปยง

ตุลาคม พ.ศ.
2562 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2563
สถานที่ดําเนินการ
2,000

5,000

รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท

8,000

โรงเรียนบานตา
เปยง

ทุกกลุมงาน
นายสุภัทร
สังขรัตน
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1. เพื่อเปนการสรางสายสัมพันธระหวางเด็กนักเรียนภายในโรงเรียน ตลอดทั้งคณะครูโรงเรียน
ไดประสานทํางานรวมกัน เพื่อเพิ่มความรัก ความสามัคคี รวมมือ รวมใจ และเปนสิ่งหลอหลอมประสาน
ใจใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ใหมีความตื่นตัวมีความพรอมที่จะเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา แกไข
ปญหาตางๆ ได ใหมีความอยูดีมีสุข เกิดความสงบสุขภายในโรงเรียน หมูบาน ชุมชน ตําบล และสังคมโดยรวม
อยางยั่งยืน และดียิ่งขึ้น
8.2. สนับสนุนการปองกันยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล และเปนแบบอยางที่ดีของเด็กนักเรียน
เยาวชน ในการใชการแขงขันกีฬา หางไกลจากยาเสพติด
8.3. โรงเรี ย น มี ค วามตระหนั ก และเห็ น ความสํ า คั ญ ของการออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
พลานามัย
ที่สมบูรณ แข็งแรง
8.4. เพิ่มความรัก ความสามัคคี รวมมือ รวมใจ และเปนสิ่งหลอหลอมประสานใจใหเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน รูแพ รูชนะ รูอภัย มีน้ําใจเปนนักกีฬา
9. ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายสุภัทร สังขรัตน)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

(นางอารี ธรรมรักษ)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

(นางศิริพร อินทมาศ)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

๑๐. ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง

ผูอนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
งาน
แผนงาน
สนองกลยุทธ สพฐ.

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนโรงเรียนบานตาเปยง
บริหารงานทั่วไป
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม
ความสามารถทางวิชาการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบโครงการ นายเพ็ง โมลา
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม พ.ศ. 2562 - กันยายน พ.ศ. 2563
......................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามสภาพชีวิตความเปนอยูของเด็กนักเรียนโดยทั่วไปนั้น มักจะดําเนินชีวิตอยางงายๆ ไมคํานึงถึง
ความสะอาด และความปลอดภัย ตลอดจนผูปกครองของเด็กยังขาดความรู ความเขาใจทางดานการดูแล
สุขภาพ และการปองกันโรค จึงทําใหเด็กๆ มักถูกปลอยปละละเลย เด็กจะมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ และ
แข็งแรงได ตองไดรับ อาหารครบทั้ง 5 หมู การออกกําลังกายสม่ําเสมอ หลีกเลี่ย งจากสิ่งเสพติดใหโทษ
โดยเฉพาะในปจจุบันนี้ยาเสพติดอยูใกลตัวเด็กนักเรียนมาก จึงจําเปนอยางยิ่งที่ทางโรงเรียนตองใหความรู และ
ก
า
ร
ร
ณ
ร
ง
ค
ใ
ห
ค
ว
า
ม
รู
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด การดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เรียนรูไดเต็มศักยภาพ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน ไดรับการพัฒนาชีวิตเต็มตามศักยภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกผูเรียน
โรงเรียนบานตาเปยง อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ จึงไดดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนโรงเรียนบานตาเปยง สําหรับแด็กนักเรียนอยางตอเนื่องตลอดมา มีการประชาสัมพันธ
และรวมดําเนินกิจกรรมระหวางโรงเรียน ชุมชน องคกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกันสรางแหลงอาหารที่
ปลอดภัย ปลอดสารพิษ ลงทุนต่ํา มีภูมิปญญาทองถิ่นเปนวิทยากรที่ชํานาญการเฉพาะดาน ใหความรู
ความสามารถ ปฏิบัติไดจริง จากประสบการณตรง เด็กนักเรียนสามารถนําไปใชกับชีวิตประจําวันของตนเอง
สามารถนําไปเปนกิจกรรมในครอบครัวเพื่อการดํารงชีวิต หรือเพื่อเปนการหารายไดเสริมสําหรับครอบครัว
และที่สําคัญที่สุดคือเปนการสงเสริมใหเด็กเรียนรูจักหารายไดระหวางเรียนดวยตนเอง โดยมีกลุมเปาหมาย คือ
เด็กนักเรียนทุกคน มีกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียนตามวัย เชน กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว
กิจกรรมการปลูกผักตางๆ กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟา กิจกรรมการเลี้ยงปลานิล กิจกรรมการเลี้ยงกบ ฯลฯ
ซึ่งกิจกรรมตางๆ ดังที่กลาวมาเปนการสงเสริมการเรียนการสอน และเปนการสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันที่สด สะอาด ปลอดสารพิษ และมีคุณคาทางการโภชนาการ
ถูกหลักอนามัย อาหารครบทั้ง 5 หมู ทุกๆ วัน ตลอดปการศึกษา ฝกทักษะชีวิต การทํางานรวมกับผูอื่น และ
เปนการฝกอาชีพเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิตประจําวันอยูในสังคมอยางมีความสุข
2. วัตถุประสงค
2.1. เพื่อเปนการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน มีอาหารกลางวันที่มีคุณคา
ทางโภชนาการรับประทานทุกๆ วัน ตลอดปการศึกษา อยางเพียงพอตอความตองการของรางกาย
2.2. เพื่อใหเด็กนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง และสงเสริมการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง
มีทักษะชีวิต การทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
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3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 216 คน ได
รับประทานอาหารกลางวัน ที่สด สะอาดปลอดสารพิษ และมีคุณคาทางการโภชนาการ ถูกหลักอนามัยทุกๆ
วัน
3.1.2 เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 216 คน มี
ทักษะชีวิต และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
- เด็กนักเรียนโรงเรียนบานตาเปยง มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง มีทักษะชีวิตที่ดี
และสามารถ อยูรวมกับผูไดอยางมีความสุข
4. กิจกรรมดําเนินการ
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมจัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประสานแผน/จัดรวมเปนแผนปฏิบัติ
การ
3. จัดทําแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน
ขั้นดําเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบมาย
งาน
2. ดําเนินงานตามโครงการ
ดําเนินกิจกรรม
- ปลูกผักสวนครัว
- เลี้ยงไกพันธุเนื้อ
- เลี้ยงปลานิล , ปลาดุก
3. สรุปผลและรายงานผลการ
ดําเนินงาน
ขั้นประเมินผล/ติดตามผล
1. ประเมินผลการดําเนินงานตาม
กิจกรรม
2.จัดทําสรุป รวบรวมเอกสารตาม
กิจกรรม และจัดทําแฟมโครงการ
รายงานผลการทําเนินงาน
3. รายงานผลการดําเนินงาน/รายงาน
ประจําป

งบประมาณ
เงิน
เงิน
เงิน
อุดหนุน รายได อื่นๆ

ระยะเวลา
(ใสวันที่)

เปาหมาย

15 พ.ค. 2562
1 มิ.ย. 2562

-

-

-

-

1 มิ.ย. 2562

-

-

-

-

มิ.ย. 2562

-

-

-

-

ธ.ค. 62 มี.ค. 63

นักเรียน
ชั้นอบ.2 –
ม.3

12,000

-

-

มี.ค. 63
มี.ค. 63

ผูรับผิดชอบ
ครูประจําชั้น
นายเพ็ง โมลา

นายเพ็ง โมลา
นายเพ็ง โมลา
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5. สถานที่ดําเนินการ
ณ. โรงเรียนบานตาเปยง หมูที่ 1 ตําบลสําโรงปราสาท อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ
6. แหลงของงบประมาณโครงการ
- ขอรับงบประมาณการจัดสรรตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ของ
องคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลสํ า โรงปราสาท โครงการส งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิ ตเด็ กนั กเรี ย น โดยการจัด สรร
ใหเด็กนักเรียนตามกลุมเปาหมาย เปนจํานวนเงินทั้งหมด 10,000.-บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถวน-)
-เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนบานตาเปยง จํานวน 2,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,000.-บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน-)
7. รายละเอียดการใชงบประมาณโครงการ
ที่
1

กิจกรรม
โครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนโรงเรียน
บานตาเปยง
1 ประชุมวางแผน
2 ดําเนินการ
- จัดซื้อเมล็ดพันธุผักคะนา
- จัดซื้อเมล็ดพันธุผักชี
- จัดซื้อเมล็ดพันธุผักบุงจีน
- จัดซื้อไกพันธุเนื้อ
- จัดซื้อลูกปลานิลแปลงเพศ
- จัดซื้อกระชังอนุบาลลูกปลานิล
- จัดซื้อบัวรดน้ํา
- จัดซื้ออาหารเลี้ยงไก
- จัดซื้ออาหารเลี้ยงปลา
- จัดซื้ออุปกรณทางการเกษตร
3. ประเมินผลการดําเนินงานตาม
กิจกรรม
4.จัดทําสรุป รวบรวมเอกสารตาม
กิจกรรม และจัดทําแฟมโครงการ
รายงานผลการทําเนินงาน
5. รายงานผลการดําเนินงาน/
รายงานประจําป
รวม

รายละเอียดการใชงบประมาณ
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ

-

-

-

-

-

500
500
500
2,000
3,000
1,000
500
2,000
1,000
1,000

12,000
รวมทั้งสิ้น 12,000 บาท

ระยะเวลา/
สถานที่

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ตุลาคม
พ.ศ. 2563 มีนาคม
พ.ศ. 2563

นายเพ็ง โมลา

สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนบาน
ตาเปยง
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1. เด็กนักเรียน มีอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการ สด สะอาด ปลอดสารพิษ ถูกหลัก
อนามัย
รับประทานทุกๆ วัน ตลอดปการศึกษา อยางเพียงพอตอความตองการของรางกาย
8.2. เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง และสงเสริมการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง ไดฝก
ทักษะชีวิต การทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
9. ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายเพ็ง โมลา)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

(นายบุญเลิศ เข็มทอง)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

(นางจิราพร โมลา)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

๑๒. ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง

ผูอนุมัติโครงการ
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ชื่อโครงการ
งาน
แผนงาน
สนองกลยุทธ สพฐ.

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบานตาเปยง
บริหารงานทั่วไป
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และลดอัตราการออกกลางคันใหเปนศูนย โดยระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานตาเปยง
ผูรับผิดชอบโครงการ นางจิราพร โมลา
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม พ.ศ. 2562 - กันยายน พ.ศ. 2563
......................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เพื่ อ โครงการอาหารกลางวั น สํ า หรั บ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา พ.ศ.2535
กําหนดใหองคกร คณะบุคคล และหนวยงานตางๆ มีบทบาทหนาที่รวมกันดําเนินภารกิจใหบรรลุเจตนารมณ
แหงพระราชบัญญัตินี้ สถานศึกษาเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดกับเด็กนักเรียนมากที่สุด เปนหนวยปฏิบัติการ
และแกไขปญหาเพื่อใหบรรลุเจตนารมณ ตามพระราชบัญญัติสอดคลองกับประชาชนและทองถิ่น จึงมีบทบาท
หนาที่ ที่หลากหลาย การพัฒนาชาติที่สําคัญคือ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณทั้งทาง
รางกายและจิตใจ ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู เพื่อใหมีศักยภาพสูงสุด อันจะเปนปจจัยหลักในการ
พัฒนาชาติอยางยั่งยืน อันดับแรกของการพัฒนาคน คืนการพัฒนาดานสุขภาพอนามัย เพราะเปนพื้นฐานของ
พัฒนาการดานจิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณธรรม และจริยธรรมของเด็ก แตที่ผานมานั้นพบวา
เด็กนักเรียนจํานวนมากยังขาดอาหารกลางวัน หรือไดรับอาหารที่มีคุณคาต่ํา ไมเพียงพอแกความตองการของ
รางกาย ทําใหรางกายเจริญเติบโตไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน เกิดภาวะทุพโภชนาการ กระทรวงศึกษาธิการ
โดยสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จึงเริ่มโครงการอาหารกลางวันในป พ.ศ.2525 และได
รวมเฉลิมฉลองภายใตคําขวัญที่วา “ฉลอง 60 พรรษามหาราชา เด็กประถมศึกษาไมหิวโหย” โดยกําหนด
นโยบายใหทุกโรงเรียนจัดโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน กอนวันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2530
ในชวงปลายปงบประมาณ พ.ศ.2534 รัฐบาลไดประกาศพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535 เพื่อนําดอกผลกองทุนไปใชแกปญหาดานโภชนาการของเด็ก
นักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัด และเพื่อใหการแกปญหาดานทุพโภชนาการ และการขาด
อาหารกลางวันบังเกิดผลรวดเร็วขึ้น จึงเกิดความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ระดมการจัดสรรพกําลังทั้งดานวัสดุ อุปกรณ พันธุพืช พันธุ
สัตว วิชาการและบุคลากร เพื่อพัฒนาโครงการอาหารกลางวัน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมโครงการอาหาร
กลางวัน ยังไดมุงเนนใหเชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู และนํา
ประสบการณไปใชในชีวิตประจําวันอีกดวย
โรงเรียนบานตาเปยง อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ จึงไดดําเนินโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
แด็กนักเรียนอยางตอเนื่องตลอดมา โดยมีกลุมเปาหมาย คือ เด็กนักเรียนทุกคนในระดับกอนประถมศึกษา
และประถมศึกษา โรงเรียนบานตาเปยง สังกัดสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต3
(สพป. ศก เขต 3) มีกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียนตามวัย เชน กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว กิจกรรม
การเพาะเห็ดนางฟา กิจกรรมการเลี้ยงปลา กิจกรรมการเลี้ยงไก ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมตางๆ ดังที่กลาวมาเปนการ
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สงเสริมการเรียนการสอน เด็กนักเรียนยังไดรับประทานอาหารกลางวัน ที่สด สะอาด ปลอดสารพิษ และมี
คุณคาทางการโภชนาการ ถูกหลักอนามัย ทุกๆ วัน ตลอดปการศึกษา อยางเพียงพอตอความตองการของ
รางกาย
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเด็กนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา มีอาหารกลางวันที่มีคุณคาทาง
โภชนาการรับประทานทุกๆ วัน ตลอดปการศึกษา อยางเพียงพอตอความตองการของรางกาย
2. เพื่อใหเด็กนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง และสงเสริมการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง
3. เพื่อใหเด็กนักเรียนไดฝกทักษะชีวิต การทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
3. เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
1. เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษา ไดรับการเรียนรู และฝกปฏิบัติการจริง
อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จํานวนเด็กนักเรียน 145 คน
2. เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษา ไดรับประทานอาหารกลางวัน ที่สด สะอาด
ปลอดสารพิษ และมีคุณคาทางการโภชนาการ ถูกหลักอนามัยทุกๆ วัน จํานวนเด็กนักเรียน 145
คน
3. เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษา มีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง จิตใจ สังคม
สติปญญาที่ดี และมีการพัฒนาการอยางตอเนื่องเหมาะสมตามวัย เพิ่มศักยภาพของเด็กนักเรียน
แตละรายบุคคลสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข จํานวนเด็กนักเรียน 145 คน
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. สนับสนุนใหเกิด “โรงเรียนที่เขมแข็ง” เสริมสรางรูรัก สามัคคีและความสมานฉันท
2. เด็กนักเรียนโรงเรียนบานตาเปยง รอยละ 100 มีรางกายสมบูรณแข็งแรง
3. เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษา มีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง จิตใจ สังคม
สติปญญาที่ดี และมีการพัฒนาการอยางตอเนื่องเหมาะสมตามวัย เพิ่มศักยภาพของเด็กนักเรียน
แตละรายบุคคล สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
- เด็กนักเรียนโรงเรียนบานตาเปยง มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง มีทักษะชีวิตที่ดี
และสามารถอยูกับผูไดอยางมีความสุข
4. กิจกรรมดําเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลา
(ใสวันที่)

ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมจัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
15 พ.ค. 62
2. ประสานแผน/จัดรวมเปนแผนปฏิบัติ 15 พ.ค. 62
การ
3. จัดทําแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน 15 พ.ค. 62

เปาหมาย

งบประมาณ
เงิน
เงิน
อุดหนุน รายได

เงิน ผูรับผิดชอบ
อื่นๆ

-

-

-

-

ทุกกลุมงาน
ทุกกลุมงาน

-

-

-

-

ทุกกลุมงาน
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ขั้นดําเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบมาย
งาน
2. ดําเนินงานตามโครงการ
ดําเนินกิจกรรม
- จัดซื้ออาหารและประกอบ
อาหารกลางวัน
กิจกรรม
3. สรุปผลและรายงานผลการ
ดําเนินงาน
ขั้นประเมินผล/ติดตามผล
1. ประเมินผลการดําเนินงานตาม
กิจกรรม
2.จัดทําสรุป รวบรวมเอกสารตาม
กิจกรรม และจัดทําแฟมโครงการ
รายงานผลการทําเนินงาน
3. รายงานผลการดําเนินงาน/รายงาน
ประจําป

15 พ.ค. 62
ตลอด
ปการศึกษา
2562
ระยะเวลา
(ใสวันที่)
31 มี.ค. 2563
ปการศึกษา
2562

นักเรียนชั้น
อบ.2 –
ป.-6

เปาหมาย

580,000

-

-

งบประมาณ
เงิน
เงิน
อุดหนุน รายได

-

-

ทุกกลุมงาน
นางจิราพร
โมลา

เงิน ผูรับผิดชอบ
อื่นๆ
นาง
จิราพร โมลา
นาง
จิราพร โมลา

5. สถานที่ดําเนินการ
ณ. โรงเรียนบานตาเปยง หมูที่ 1 ตําบลตาเปยงปราสาท อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ
6. แหลงของงบประมาณโครงการ
- ขอรับงบประมาณการจัดสรรตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ของ
องคการ
บริหารสวนตําบลสําโรงปราสาท โครงการอาหารกําลางวันเด็กนักเรียนโดยการจัดสรรใหเด็กนักเรียน
ตามกลุมเปาหมาย เปนจํานวนเงินทั้งหมด 580,000.-บาท (หาแสนแปดหมื่นบาทถวน-)
รวม 580,000.-บาท (-หาแสนแปดหมื่นบาทถวน-)
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7. รายละเอียดการใชงบประมาณโครงการ
ที่

รายละเอียดการใชงบประมาณ
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ

กิจกรรม

1

ระยะเวลา/
สถานที่

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบานตาเปยง
1 ประชุมวางแผน
นางจิราพร โมลา
ตลอด
2 ดําเนินการ
และคณะ
ปการศึกษา
- จัดซื้ออาหารและประกอบ
580,000
2562
อาหารกลางวัน
3. ประเมินผลการดําเนินงานตาม
สถานที่ดําเนินการ
กิจกรรม
โรงเรียนบาน
4.จัดทําสรุป รวบรวมเอกสาร
ตาเปยง
ตามกิจกรรม และจัดทําแฟม
โครงการรายงานผลการทําเนิน
งาน
5. รายงานผลการดําเนินงาน/
รายงานประจําป
รวม
580,000
รวมทั้งสิ้น 580,000 บาท
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1. เด็กนักเรียน มีอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการ สด สะอาด ปลอดสารพิษ ถูกหลัก
อนามัย
รับประทานทุกๆ วัน ตลอดปการศึกษา อยางเพียงพอตอความตองการของรางกาย
8.2. เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง และสงเสริมการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง ไดฝก
ทักษะชีวิต การทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
11. ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางจิราพร โมลา)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

(นายบุญเลิศ เข็มทอง)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
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(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายเพ็ง โมลา)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

12. ผูอนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ)

(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง

ผูอนุมัติโครงการ
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ภาคผนวก
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บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียนบานตาเปยง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
ที่
/ 2562
วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง ขอความเห็นชอบและการอนุมัติใชแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562

เขต 3

โรงเรียนบานตาเปยง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานตาเปยง

โรงเรียนบานตาเปยง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3
มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป 2561 ขึ้น โดยใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียน
คุ ณภาพ โรงเรี ย นคุ ณธรรม โรงเรี ย นปลอดบุห รี่แ ละสารเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล เพื่อเป น แนวทางในการ
บริหารงานโครงการ/กิจกรรม ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหบรรลุวัตถุประสงค
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2562 โรงเรียนไดรับความรวมมือจากคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา เปนอยางดี จึงขอความเห็นชอบและการอนุมัติใชแผนปฏิบัติการประจําป 2561 คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานตาเปยง เพื่อนําแผนปฏิบัติราชการ มาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการ
บริหารงานสถานศึกษาตอไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ)
(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
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ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานตาเปยง
( ) เห็นชอบ
( ) ไมเห็นชอบ
( ) อนุมัติใหใชได
( ) ไมอนุมัติ
(ลงชื่อ)

(นายสมหมาย กรกรรณ)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

(ลงชื่อ)
กรรมการสถานศึกษา (ลงชื่อ)
คณะกรรมการสถานศึกษา
(นายทองสุข แสนละเอียด)
(นายนิโรจน สมสนิท)
(ลงชื่อ)
กรรมการสถานศึกษา (ลงชื่อ)
คณะกรรมการสถานศึกษา
(นายปรีชา จําปาพันธ)
(นายไชยยา ยกพล)
(ลงชื่อ)
กรรมการสถานศึกษา (ลงชื่อ)
คณะกรรมการสถานศึกษา
(นายสุนันท ตรีแกว)
(นายจําปา ชนะสงคราม)
(ลงชื่อ)
(นายเพ็ง

กรรมการสถานศึกษา (ลงชื่อ)
คณะกรรมการสถานศึกษา
โมลา)
(นายไพรี มังษะชาติ)
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คําสั่งโรงเรียนบานตาเปยง
ที่ ๑๗ / ๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
...................................................................
ดวยโรงเรียนบ านตาเปยงจะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายและ
เกิ ด ประโยชน สู งสุ ดแก ผู เ รี ย น รวมทั้ งต องระดมความคิดจากทุกภาคสว นที่เกี่ย วของในการจัดการศึกษา
โรงเรียนกําหนดจัดทําแผน ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโรงเรียน บานตาเปยง
เพื่อใหการการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนไปดวยความ
เรียบรอยบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวและเกิดประโยชนสูงสุดแกโรงเรียน อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๓๙ แหง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ แหง
พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
1. นายไพรี มังษะชาติ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง
ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร อินทมาศ
ครูชํานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางจิราพร โมลา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นายสมนึก คําสอน
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นายบุญเลิศ เข็มทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นางอารี ธรรมรักษ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา เสนอแนะ กํากับ ดูแลและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตลอดจนแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้น เพื่อใหการดําเนินการจัดทําปฏิบัติการ เปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการยกรางแผนปฏิบัติการ
๑. นายบุญเลิศ เข็มทอง
๒. นางศิริพร อินทมาศ
๓. นางจิราพร โมลา
๔. นายเพ็ง โมลา
๕. นายสมนึก คําสอน
๖. นางอารี ธรรมรักษ
๗. นายบรรยง ภูมิโคกรักษ
๘. นางจันทราภรณ ธรรมนิยม

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๙. นายสุภัทร สังขรัตน
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๐. นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๑. นางสาวจิราพรรณ ดังกอง
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๑๒. นายศิภกาญจน เสมอ
ครูผูชวย
กรรมการ
๑๓. นางสาวสนิท ศรีทะเสน
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๔. นายชม เข็มทอง
ครูผูทรงคุณคา
กรรมการ
๑๕. นางสาวสุจิตรา เพ็งพันธ
เจาหนาที่ธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ จัดทํารางแผนปฏิบิตการ วิเคราะหนโยบาย กลยุทธ วัตถุประสงค จุดเนนในการดําเนินงาน พรอมทั้ง
พิจารณาตรวจสอบความเปนไปไดของงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวบรวม
จัดทําแผนปฏิบัติการ ฉบับสมบูรณ
๓. คณะกรรมการจัดทําเอกสารรูปเลมแผน
๑. นางศิริพร อินทมาศ
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางอารี ธรรมรักษ
ครูชํานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
ครูชํานาญการ
กรรมการ
๔. นายศิภกาญจน เสมอ
ครูผูชวย
กรรมการ
๓. นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
ครูชํานาญการ
กรรมการ
๔. นายศิภกาญจน เสมอ
ครูผูชวย
กรรมการ
๖. นางสาวสนิท ศรีทะเสน
พนักงานราชการ
กรรมการ
๗. นางสาวสุจิตรา เพ็งพันธ
เจาหนาที่ธุรการ
กรรมการกรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ รวบรวมขอมูลจากคณะกรรมการจัดทํารางแผนปฏิบัติการ เพื่อจัดพิมพ และทําเอกสารรูปเลม
ใหเรียบรอยสมบูรณ เพื่อนําเสนอผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง พิจารณาตอไป
๔. คณะกรรมการฝายสถานที่
1. นางศิริพร อินทมาศ
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นายสมนึก คําสอน
ครูชํานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นายเพ็ง โมลา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางอารี ธรรมรักษ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นายบรรยง ภูมิโคกรักษ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นายชม เข็มทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗. นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
ครูชํานาญการ
กรรมการ
๘. นางสาวจิราพรรณ ดังกอง
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๙. นายศิภกาญจน เสมอ
ครูผูชวย
กรรมการ
๑๐. นางสาวสนิท ศรีทะเสน
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๑. นางสาวสุจิตรา เพ็งพันธ
เจาหนาที่ธุรการ
กรรมการ
๑๒. นางสาวเสาวลักษณ ธรรมนิยม นักศึกษาฝกประสบการณ
กรรมการ
๑๓. นายสุภัทร สังขรัตน
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางณรงค ศรีวัง
นักการภารโรง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดเตรียมสถานที่ จัดดอกไมตกแตงเวที และหอประชุม ตลอดจนจัดเตรียมปาย
เครื่องเสียงใหพรอมกับการใชงาน
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๕. คณะกรรมการฝายปฏิคม / อาหารกลางวัน
1. นางศิริพร อินทมาศ
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร โมลา
ครูชํานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางอารี ธรรมรักษ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางสาวเอี่ยมพร จันทอง
ครูชํานาญการ
กรรมการ
๖. นางสาวจิราพรรณ ดังกอง
ครูผูชวย
กรรมการ
๗. นางสาวสุจิตรา เพ็งพันธ
ธุรการโรงเรียน
กรรมการ
๘. นางสาวเสาวลักษณ ธรรมนิยม นักศึกษาฝกประสบการณ
กรรมการ
๙. นางสาวสนิท ศรีทะเสน
พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ๑. จัดเตรียมและบริการอาหาร อาหารวางและน้ําดื่มใหคณะครูที่เขารวมจัดทําแผนและ
หลักสูตรใหพียงพอ
๒. จัดหา จัดเตรียมและจัดเก็บวัสดุอุปกรณที่ตองใชในการปฏิคมและบริการปฏิคม
๓. เตรียมสถานที่รับประทานอาหารแก คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผูเขารวม
กิจกรรม
๔. หนาที่อื่น ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
๖. คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม
1. นางสาวสนิท ศรีทะเสน
พนักงานราชการ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพรรณ ดังกอง ครู ค.ศ.๑
รองประธานกรรมการ
๓. นายศิภกาญจน เสมอ
ครูผูชวย
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่
บันทึกภาพกิจกรรมตลอดการจัดกิจกรรม
๗. คณะกรรมการฝายการเงิน
1. นายบุญเลิศ เข็มทอง
หัวหนา
2. นางจันทราภรณ ธรรมนิยม
ผูชวย
หนาที่ จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย ใหเกิดความเรียบรอยถูกตองตามระเบียบ
ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่งปฏิบัติหนาที่ดวยความเอาใจใส และเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอทางโรงเรียนอยางสูงสุด หากพบปญหาในระหวางการดําเนินงาน ใหรายงานตอผูอํานวยการ
โรงเรียนทราบทันที
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)
(นายไพรี มังษะชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเปยง

