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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำ (ประวัตโิ รงเรียน)
โรงเรียนหนองอารีพิทยา ชื่อเดิมคือ โรงเรียนประชาบาลตาบลลาวเดิม ตั้งอยู่ตาบลลาวเดิม
อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งโดย หลวงวัฒนวงศ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2463 สังกัดกรมสา
มัญศึกษา เปิดทาการสอนชั้น ป.1-2 ครูใหญ่คนแรกคือ นายพิมพ์ ทวี หยุดเรียนปกติ วันเสาร์ครึ่งวัน
วันอาทิตย์เต็มวัน ไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนเงินเดือนครูและค่าใช้สอยเก็บศึกษาพลีจากชายฉกรรจ์
การเปลี่ยนแปลง
วันที่ 1 ตุลาคม 2509 โรงเรียนได้โอนสังกัดจากกรมสามัญศึกษามาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตาม พ.ร.บ. การศึกษาประชาบาล
วันที่ 14 เมษายน 2513 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติให้เปิดทาการสอนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย 1 ห้องเรียน (ป.5-ป.7)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2517 นายสมภพ วงศ์นิล ครูใหญ่ ได้ย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่ที่โรงเรียน
ปุดเนียม ตาบลสาโรงพลัน อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ และได้แต่งตั้ง นายบุญเชิด วงศ์สวัสดิ์ มา
ดารงตาแหน่งครูใหญ่แทน
วันที่ 1 ตุลาคม 2523 โรงเรียนได้โอนสังกัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปสังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ การโอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาล มาตรา 18
ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้รับการพิจาณาอนุมัติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
เปิดทาการสอน 3 ระดับคือ ชั้นอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัยธมศึกษาตอนต้น
วันที่ 30 กันยายน 2535 ได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีกหนึ่งอาคารที่ป่าหนองสลักได เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2539 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านหนองอารีมาเป็น โรงเรียนหนองอารี
พิทยา
ปีการศึกษา 2547 โอนจากสานักงานประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ไปสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
16 พฤษภาคม 2551 ได้รื้อถอนอาคารเรียนที่อยู่ภายในหมู่บ้านมาปลูกสร้างใหม่ที่หนองสลักได
(ป่าโคก) และเปิดการเรียนการสอนที่เดียวกันตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง ม.3
26 มิถุนายน 2553 สร้างห้องสมุด แบบ L75-B ซึ่งได้รับบริจาคจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย งบประมาณก่อสร้าง 599,600 บาท วัสดุอุปกรณ์และค่าหนังสือ 400,000 บาท
ปีการศึกษา 2553 การเปลี่ยนแปลง จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มา
เป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบันโรงเรียนหนองอารีพิทยา เปิดสอนจากชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 รวม 11 ห้องเรียน มีนักเรียน 151 คน มีผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 14 คน ครูวิกฤต 1 คน
ลูกจ้างประจานักการภารโรง 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน มีอาคารเรียน 3 หลัง และอาคารประกอบ
โรงฝึกงาน 4 หลัง ห้องส้วม 3 หลัง 8 ห้อง อาคารห้องสมุด 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง
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แผนที่โรงเรียน
โรงเรียนหนองอารีพิทยา

เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโรงเรียนที่เปิดทาการเรียนการสอนโดยยึด

หลักปรั

ภำรกิจสถำนศึกษำ
ภำรกิจตำมกฎหมำย
1.จัดการศึกษาปฐมวัย ให้ได้รับมาตรฐานการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา
2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานชาติ
3. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานชาติ
ภำรกิจตำมนโยบำย
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
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4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของ
ผู้เรียน
5. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา
6. กากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดาเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
7. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน
ทั้งที่เป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆตามระเบียบที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมาย
กาหนดให้
ภำรกิจตำมมำตรฐำนสถำนศึกษำ
1. นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมนาความรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน
3. ผู้ปกครอง องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วม สนับสนุนในการจัดการศึกษา
4. ผู้เรียน และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

มุ่งสู่โรงเรียนสุขภำวะและกำรจัด กำรศึกษำแบบนวัตกรรมยุคใหม่
เยาวชนในวัยเรียนส่วนมากอยู่ในระบบ โรงเรียน จึงมีความจา เป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพ และ
พัฒนาโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการและ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้และระบบ การศึกษา
สร้างสุขผ่าน “โรงเรียนสุขภาวะ” คือ ทางเลือกที่สาคัญในการแก้ไขปัญหาการศึกษาของ เยาวชนไทยใน
เวลานี้
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยมีเป้าหมายเพื่อ สร้างเสริมให้ “ผู้เรียนเป็นสุข”โดยการปรับ
สภาพเพื่อ ลดปัจจัยเสี่ยงเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพ จัดโครงสร้างและระบบต่างๆให้โรงเรียน สภาพแวดล้อม
ครอบครัว และ ชุมชนเป็นพื้นที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียน ทั้งด้านกายใจ สังคมและปัญญา
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นต่อการรับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคเทคโนโลยีดจิ ิตอล

5 องค์ประกอบหลักสู่โรงเรียนสุขภำวะ
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ผู้เรียนเป็นสุข ได้แก่ ผูเ้ รียนมีสุขภาพดี ผู้เรียนมีทักษะการปฏิเสธให้ตนเอง พ้นจากอันตราย ผู้เรียนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ผู้เรียนมีวินัย รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ ผูเ้ รียนมีจิตสาธารณะอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ผู้เรียนกระตือรือร้นให้ความสนใจในการเรียนมีการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการสร้าง เสริมสุขภาวะ มี

การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ โดยสอดคล้อง กับบริบทภายใน
โรงเรียนและท้องถิ่น มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามประเมินผลภายในโรงเรียนและ
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเสริมสร้าง สุขภาวะ
2. สภาพแวดล้อมเป็นสุข ได้แก่ เป็นเขตปลอดเหล้า-บุหรี่ การพนัน และสิ่งเสพติด มีการคัดเลือก
วัตถุดิบ เครื่องดื่ม และอาหารว่างที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาวะ บรรยากาศในโรงเรียนและ
ห้องเรียน เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีระบบป้องกันภัยและมีการตรวจสอบ อย่าง
สม่าเสมอ มีการจัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นและ ส่งเสริมการเรียนรู้
3. ครอบครัวเป็นสุข ได้แก่ มีสัมพันธภาพภายในครอบครัวที่ดี
ครอบครัวและโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อผู้เรียน ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ครอบครัวมีส่วนร่วมในกระบวนการ เสริมสร้างสุขภาวะของโรงเรียน
4. ชุมชนเป็นสุข ได้แก่ ชุมชนมีสถานที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างสมรภูมิ
สุขภาวะของผู้เรียน เปิดโอกาสให้บุคคลในชุมชนได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเชิง สุขภาวะ
ของผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการ เรียนรู้เพื่อสร้างสมรภูมิสุขภาวะของผู้เรียน
ชุมชนและโรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกัน มีสัมพันธภาพภายในครอบครัวที่ดี
การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเริ่มต้นพัฒนาจากผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน คือ ูปกครอง
ผ้
ชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูซึ่งต้องถือว่าเป็น“เจ้าของโรงเรียน
ร่วมกัน” และมีเป้าหมายอยู่ที่ตัวนักเรียนโดยเน้นการจัดกระบวนการทางานให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (Interactive Learning) ทุกฝ่ายเพื่อร่วมพัฒนา 3 ประเด็นหลักคือ
1. ร่วมสร้างแผนพัฒนาโรงเรียน(School Improvement Plan:SIP)
2.
ร่วมออกแบบกระบวนการทางานในโรงเรียนให้เกิดความยั่งยืน
3.
ร่วมเรียนรู้การทางานเป็นทีมโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional

Learning

Community : PLC)

ซึ่งจากกระบวนการข้างต้น โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยร่วมกันพัฒนาและ บริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการรอรับนโยบายและ การสั่งการ
เป็น
รับผิดชอบในการบริหารจัดการด้วยตัวเองมากขึ้น ตั้งแต่กาหนดเป้าหมาย วางนโยบาย จัดสรร
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งบประมาณ ดาเนินการ และประเมินผลภายใต้การตัดสิน ใจของผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนและ
มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนตามสภาพจริง (Authentic School Improvement)

เครื่องมือสำคัญสู่กำรเป็นโรงเรียนสุขภำวะ
1. กำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน Problem – Based Learning (PBL)
โรงเรียนหนองอารีพิทยาได้นากระบวนการนี้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการนี้เน้นการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–Based Learning) โดยนาปัญหาหรือสถานการณ์มาเป็น
จุดเริ่มต้นของการแสวงหาความรู้และให้นักเรียน ได้พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา
โดยเน้นการ
แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ให้ผู้เรียนกากับตนเอง (Self – Directed Learning) และทางานร่วมกันเป็นทีม
2. จิตศึกษำกับกำรพัฒนำปัญญำภำยใน
จิตศึกษานี้เกิดจากความเชื่อว่า “เพราะความสัมพันธ์เชิงบวกเป็นหัวใจของการเรียนรู้”
เพราะหากครูและเด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วย่อมทาให้เด็กรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มี ความอบอุ่นและ
ส่งเสริมให้เด็กเกิดพัฒนาการที่ดีด้านอารมณ์ สังคมและการเรียนได้ โดยกิจกรรมส่วนมากเป็นกิจกรรมที่ทา
ให้เกิดสมาธิหรือสติ
มุ่งสร้างพลังความสงบจากภายใน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายในเชิง
ลึก รวมไปถึงกิจกรรมที่มุ่งสร้างพลังความรัก ความเมตตาด้วย
3. ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ Professional Learning Community (PLC)
โรงเรียนหนองอารีพิทยามีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC เป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับสร้างการ
สอนของครู นักปฏิบัติให้เกิดเป็นชุมชน เพื่อสร้างสรรค์การเรียนแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เน้น
การปฏิบัติ และการแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่รูปแบบการนั่งฟังสัมมนาหรือบรรยายเพียงอย่างเดียว
แต่เป็น กระบวนการต่อเนื่องที่ครูและนักการศึกษาทางานร่วมกันในวงจรของการร่วมกันตั้งคาถามและ
ทาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียน ตามแนวความเชื่อว่า หัวใจ
ของการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้นอยู่ที่การเรียนรู้ที่ฝังอยู่ในการทางานของครูและ
นัก
การศึกษา
กำรประเมินผลประเมินผลโรงเรียนสุขภำวะ
หลักการสาคัญที่ใช้ในการประเมินคือ การประเมินตนเอง (Self - Assessment) ของโรงเรียน เพื่อ
ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดโรงเรียน สุขภาวะทั้ง 5
องค์ประกอบ 22 ตัวชี้วัด
วิธีกำรประเมิน
การประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. การประเมินผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน
2. การประเมินกระบวนการพัฒนาสุขภาวะของโรงเรียน
โรงเรียนจะจัดประชุมคณะครูเพื่อระดมสมองหาฉันทามติของ
ที่ประชุม
เพื่อให้ได้ข้อสรุปแต่ละ
องค์ประกอบว่าโรงเรียนอยู่ใน ระดับใด มีภาพรวมอยู่ในระดับใด
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2. สภำพทั่วไป
2.1 ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ บ้านลาวเดิม หมู่ที่ 3 ตาบลดินแดง อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045 - 960118
ห่างจากอาเภอไพรบึง จานวน 17 กิโลเมตร
ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ จานวน 49 กิโลเมตร
ห่างจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จานวน 27 กิโลเมตร

2.2 เขตบริกำรของโรงเรียน
เขตบริการของโรงเรียนหนองอารีพิทยา ประกอบด้วยเขตพื้นที่การปกครองจานวน 1 ตาบล 3
หมู่บ้าน ได้แก่
1. บ้านหนองอารี
หมู่ที่ 1 ตาบลดินแดง อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
2. บ้านลาวเดิม
หมู่ที่ 3 ตาบลดินแดง อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
3. บ้านหนองสิม
หมู่ที่ 9 ตาบลดินแดง อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
2.3 ประชำกร
ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียนหนองอารีพิทยา มีประชากร รวมทั้งสิ้น 1,480 คน แยก
เป็นชาย จานวน 685 คน และหญิง จานวน 795 คน โดยมีประชากรวัยเรียน(อายุ 4- 17 ปี) ที่อาศัย
อยู่ในเขตบริการ จานวน 210 คน หรือร้อยละ 14.48 ของประชากรทั้งหมด ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จานวนประชากรในเขตบริการของโรงเรียนหนองอารีพิทยา จาแนกตามเพศและเขต
การปกครอง
ตำบล / ชื่อบ้ำน
จำนวนประชำกร (คน)
ชำย
หญิง
รวม
ตำบล ดินแดง
1. บ้าน หนองอารี
223
214
437
2. บ้าน ลาวเดิม
272
378
650
3. บ้าน หนองสิม
190
203
393
ตาบล .......................
1. บ้าน ....................
2. บ้าน ....................
3. บ้าน ....................
4. บ้าน ....................
รวมทั้งหมด
685
795
1480
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อ้างอิง : ข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561

2.4 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนหนองอารีพิทยา สามารถสรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้
พื้นที่เป็นพื้นที่ราบ
2.5 กำรคมนำคมขนส่ง
ในเขตบริการของโรงเรียนหนองอารีพิทยา มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างหมู่บ้าน ทั้ง
สามหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ ตัดผ่านโรงเรียน ปัจจุบันนับว่า สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมี
เครือข่ายการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งประกอบด้วย ถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านแยกจากถนนเส้นหลัก
สายศรีสะเกษ – ขุนหาญและภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางเชื่อมต่อแต่ละหมู่บ้าน
2.6 กำรเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ภายในเขตบริการของโรงเรียนหนองอารีพิทยา ส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลักประกอบด้วยการเกษตร ทั้งการทานา ทาสวน ทาไร่ การรับจ้าง การค้า
ขาย การบริการ ข้าราชการและกิจการส่วนตัว พืชเศรษฐกิจ ที่ทารายได้เข้าหมู่บ้าน ได้แก่ ข้าว พริก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลาไย มะม่วง ยางพารา มะละกอ เป็นต้น
ส่วนสาขาการเกษตร ได้แก่ กุ้ง ปลา หอย และตะพาบน้า เป็นต้น สาขาอันดับรองจากภาคเกษตรกรรม
คือ ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่ โรงสีข้าว เป็นต้น
ทั้งนี้ จากการสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561 ซึ่งมีจานวนประชากรที่มีงานทา
และมีรายได้ต่อปี สูงกว่า 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.76 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด คิดเป็นรายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อปี 37,430.39 บาท และเมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้านปรากฏผลดังนี้
ชื่อบ้าน หนองอารี
จานวน 41,873.00 บาท
ชื่อบ้าน ลาวเดิม
จานวน 36,040.08 บาท
ชื่อบ้าน หนองสิม
จานวน 34,378.09 บาท
2.7 สำธำรณสุข
ในเขตบริการของโรงเรียนหนองอารีพิทยา มีจานวนสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ดังนี้
โรงพยาบาลรัฐบาล
แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
1 แห่ง
คลินิกทุกประเภท
1 แห่ง
2.8 นับถือศำสนำ
ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนหนองอารีพิทยา นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100
สรุปข้อมูลทำงสังคมและภูมิศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561
1. เนื้อที่ทั้งหมดของเขตบริการ
10
ตารางกิโลเมตร
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2. ประชากรทั้งหมด (นับถึง เดือนธันวาคม 2561)
- ชาย (ร้อยละ 46.22)
- หญิง (ร้อยละ 53.78 )
หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุด คือ
- บ้านลาวเดิม
หมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ
- บ้านหนองสิม
3. จานวนครัวเรือนทั้งหมด
4. การปกครองและการบริหาร
- หมู่บ้าน
- องค์การบริหารส่วนตาบล
- เทศบาล
การศาสนา
จานวนวัด

1,480
685
795

คน
คน
คน

650

คน

393
376

คน
ครัวเรือน
3
1
2

แห่ง
แห่ง
แห่ง
วัด

2.9 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรใช้แหล่งวิชำกำรนอกระบบ
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบที่เอื้ออานวย
ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการในและนอกระบบ
แหล่งเรียนรู้
ในสถำนศึกษำ
นอกสถำนศึกษำ
1.นายชิน พงษ์เพ็ชร ให้ความรู้เรื่องการจักรสาน 1.สวนเกษตร
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลหนองอารี
2.นายเขียน ขันทอง ให้ความรู้เรื่อง การทอผ้า 2.สวนป่า
2.องค์การบริหารส่วนตาบล
ไหม
ดินแดง
3.นายด้วง วิชา ให้ความรู้เรื่อง การทาแคร่ไม้ไผ่ 3.ห้องโสตทัศนศึกษา
3.วัดบ้านหนองอารี
4.นายวิจิตร สายแก้ว ให้ความรู้เรื่อง การปลูก 4.ห้องพยาบาล
พืชผักสวนครัว
5.นางนารี คาเก่ง ให้ความรู้เรื่อง การทาขนม 5. บ่อปลา

4.ห้างหุ้นส่วนจากัด พัฒนกิจ
พืชผล
5.ตลาดนัดชุมชน

6.นางสา สุภาวะหา ให้ความรู้เรื่อง การราแม่มด 6.โรงอาหาร

6.ขวัญประชาพืชผล

7.นายสมัย แก้วแจ่ม ให้ความรู้เรื่อง ช่างไม้ ช่าง 7.สนามกีฬา
ปูน
8.นางมยุรี สุยไส ให้ความรู้เรื่อง การตัดผมหญิง 8.ห้องคอมพิวเตอร์
9.ห้องภาษาอังกฤษ

7.ร้านเสริมสวยมาร์คบิวตี้
8.อู่ช่างเอือด

10.ห้องสมุด
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11.สวนสมุนไพร
12. บ่อเพาะเลี้ยงกบ
13. ฟาร์มหมูป่า
14. โรงเรือนเพาะเห็ด
15. โรงเรือนเลี้ยงไก่

3. สภำพปัจจุบัน
ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ
ตารางที่ 3 จานวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาจาแนกรายชั้นและเพศปีการศึกษา 2562

ชั้นเรียน

จำนวน
ห้องเรียน
อนุบาลปีที่ 2
1
อนุบาลปีที่ 3
1
รวมก่อนประถมศึกษำ 2
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
รวมประถมศึกษำ
6
รวมทั้งหมด
8

จำนวนนักเรียน
ชำย
หญิง
7
6
15
4
22
10
14
11
8
6
6
4
4
5
7
6
6
7
45
39
67
49

หมำยเหตุ
รวม
13
19
32
25
14
10
9
13
13
84
116

<10-15 : ห้อง
<10-15 : ห้อง
<20 คน : ห้อง
<20 คน : ห้อง
<20 คน : ห้อง
<20 คน : ห้อง
<20 คน : ห้อง
<20 คน : ห้อง

(อ้างอิง : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ตารางที่ 4 จานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจาแนกรายชั้นและเพศปีการศึกษา 2562

ชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษำ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาที่ที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6

จำนวน
ห้องเรียน
1
1
1
3

จำนวนนักเรียน
ชำย
หญิง
10
1
1
0
10
6
21
7

หมำยเหตุ
รวม
11
1
16
28
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<20 คน : ห้อง
<20 คน : ห้อง
<20 คน : ห้อง

10

รวมทั้งหมด

11

88

56

144

(อ้างอิง : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

ตารางที่ 5 จานวนนักเรียนจาแนกตามเขตบริการและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ระดับ
เขตบริกำร

ก่อน
ประถม
(อ.1-อ.2)

ประถม
ศึกษำ
(ป.1– ป.6)

มัธยมศึกษำ
ตอนต้น
(ม.1-ม.3)

ในเขตบริการ
บ้านหนองอารี หมู่ที่ 1
บ้านลาวเดิม หมู่ท่ี 3
บ้านหนองสิม หมู่ท่ี 9
นอกเขตบริการ

11
12
9
-

30
28
26
-

10
8
7
3

รวม

27

84

28

มัธยมศึกษำตอน
ปลำย
(ม.4 – ม.6)

(อ้างอิง : ข้อมูลสารสนเทศเขตบริการโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

ตารางที่ 6 ข้อมูลเด็กพิเศษเรียนร่วม เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน
ระดับชั้น
ประเภทนักเรียน
เด็กพิเศษเรียนร่วม
เด็กด้อยโอกำส
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
12
มัธยมศึกษาตอนต้น
9
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

21

เด็กออกกลำงคัน
-

-

-

(อ้างอิง : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562)
หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะจานวนเด็กพิเศษเรียนร่วมและด้อยโอกาส ไม่รวมจานวนนักเรียนปกติ

ตารางที่ 7 ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ระดับ

น้ำหนักต่ำกว่ำ
เกณฑ์

น้ำหนักสูงกว่ำ ส่วนสูงต่ำกว่ำ น้ำหนักและ
รวม
เกณฑ์
เกณฑ์
ส่วนสูงต่ำกว่ำ
(เด็กอ้วน)
เกณฑ์

ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

1
6
2
-

2
8
2
-

4
-

-

3
18
4
-

รวม

7

12

4

-

25

(อ้างอิง : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ) หมายเหตุ นักเรียน 1 คน กรอกได้เพียง 1 กรณีเท่านั้น

ตารางที่ 8

สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
จำนวน ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1
ที่ สำขำวิชำ
(คน)
คนในแต่ละสำขำวิชำ
รำยชื่อ
(ชม./สัปดำห์)
1 บริหารการศึกษา
2
นายธีรชาติ พานิช,
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11

2

คณิตศาสตร์

3

3
4
5
6
7
8
9

วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา/บริหาร
อุตสาหกรรมศิลป์
ปฐมวัย
หลักสูตรและการสอน

1
1
1
1
1
1
4

รวม

15

16
20
27
30
20
20
26
17
9
30
20
27
24
27
313

นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์
นายฑีฆาวุฒิ พลที,
นางสาวบัวภา ภาษี
นางสาวหงษระดา วงษ์นิล
นายจิรันตร์ นันทะเสน
นางทรรศนีย์ สายแก้ว
นางสาวกมลวรรณ กัลยาบุตร
นางสาคร เอื้อเฟื้อ
นายสุพจน์ สะดวก
นางสาวกมลา วงศ์เจริญ
นางเกสร พลเหลา,
นางวิจิตรา ไตรพิพัฒน์,
นางภัทรวดี สายแก้ว
นางจินตนา สุทธิสนธ์

(อ้างอิง : ข้อมูลตามโปรแกรมDMC ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

ตำรำงที่ 9 แสดงจำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเภท
ตำแหน่ง
วิทยฐำนะ
ปริญญำ ปริญญำ ปริญญำ
เอก
โท
ตรี
ช
1. บริหาร

ผู้อานวยการ

รอง
ผู้อานวยการ
2. ครู

ครู

ครูผู้ช่วย

เชี่ยวชาญพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ชานาญการพิเศษ
ไม่มีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ไม่มีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ไม่มีวิทยฐานะ

ญ

ช

ญ

ช

ญ

ต่ำกว่ำ
ปริญญำ
ตรี
ช ญ

1

1

รวมทั้งสิ้น
ช

ญ

รวม
1

5

1

2

9

1

1
2

1
1
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3. บุคลากร ลูกจ้างประจา
ทางการ
พนักงาน
ศึกษา
ราชการ
ครูอัตราจ้าง
รวมทั้งสิ้น

2

6

2

2
5

1

1

1

2
15

(อ้างอิง : ข้อมูลตามโปรแกรมDMC ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

จำกตำรำง 10 แสดงรำยละเอียดของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รำยบุคคล ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ชื่อ -ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

วุฒิ
กำรศึกษำ
นายธีรชาติ พานิช
ผอ./ผอ.ชานาญการพิเศษ ศษ.ม.
นายสุพจน์ สะดวก
ครู/ครูชานาญการพิเศษ ค.บ.
นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์
ครู/ครูชานาญการพิเศษ ศษ.ม.
นางทรรศนีย์ สายแก้ว
ครู/ครูชานาญการพิเศษ ศศ.บ.
นางเกสร พลเหลา
ครู/ครูชานาญการพิเศษ ศษ.ม.
นางสาคร เอื้อเฟื้อ
ครู/ครูชานาญการพิเศษ ค.บ./ศษ.บ.
นางวิจิตรา ไตรพิพัฒน์
ครู/ครูชานาญการพิเศษ กศ.ม.
นางภัทรวดี สายแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
กศ.ม.
นางจินตนา สุทธิสนธ์
ครูชานาญการพิเศษ
ศษ.บ.
นางสาวกมลวรรณ กัลยาบุตร ครูชานาญการพิเศษ
ค.บ
นางสาวกมลา วงศ์เจริญ
ครู
ค.บ
นายจิรันตร์ นันทะเสน
ครูผู้ช่วย
กศ.บ.
นายฑีฆาวุฒิ พลที
ครูผู้ช่วย
ศษ.บ.
นางสาวบัวภา ภาษี
ครูวิกฤต
ค.บ
นางสาวหงษระดา วงษ์นิล
ครูอัตราจ้าง
ค.บ
นางสาวสมยง ภาษี
ครูธุรการ
บธ.บ.
นายสมศักดิ์ วิชา
ลูกจ้างประจา
บธ.บ.

วิชำเอก
บริหารการศึกษา
อุตสาหกรรมศิลป์
บริหารการศึกษา
ภาษาไทย
หลักสูตรและการสอน
สังคม/บริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณิตศาสตร์ศึกษา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
บัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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หมำยเหตุ

13

ตำรำงที่ 11 สภำพ/ควำมพอเพียงของอำคำรเรียน อำคำรประกอบและครุภัณฑ์พื้นฐำน
รำยกำร
จำนวน จำนวน ขำด/เกิน สภำพกำรใช้งำน
ที่มี
ที่ควรมี
ดี
พอใช้ ทรุด
โทรม
อำคำรเรียน (หลัง)
4
5
2
2
 ห้องเรียน (ห้อง)
23
23
19
4
อำคำรประกอบ
 ห้องส้วม (ที่)
11
11
5
2
4
 บ้านพักครู (หลัง)
2
2
1
1
 อาคารฝึกงาน (หลัง)
1
1
1
 อาคารอเนกประสงค์ (หลัง) 1
1
1
 หอประชุม (หลัง)
1
1
1
 โรงอาหาร (หลัง)
1
1
1
ครุภัณฑ์พื้นฐำน
 โทรศัพท์ (เลขหมาย)
1
1
 คอมพิวเตอร์ (เครื่อง)
12
20
ขาด8
5
3
4
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

รอรื้อ
ถอน
1
-

(อ้างอิง : ข้อมูลตามโปรแกรม B-OBEC59/M-OBEC62)

4. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
โรงเรียนหนองอารีพิทยาเป็นหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยัง
คณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2550 มีการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด รายละเอียดดังแผนภูมิ 1

โรงเรียนหนองอารีพิทยา / แผนปฏิบัติการ ปี 62
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แผนภูมิ 1 โครงสร้ำงกำรบริหผูำรของโรงเรี
้อำนวยกำร ยนหนองอำรีพิทยำ
(นำธีรชำติ พำนิช)

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ ฐำน

พื้นฐาน
งบประมำณ
(นำงเกสร พลเหลำ)

วิชำกำร
(นำงทรรศนีย์ สำยแก้ว)
1. การพัฒนาหรือดาเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

11. การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา

1. การจัดทาแผนงบประมาณ
และคาขอตั้งงบประมาณฯ
2. การทาแผนปฏิบัติการฯ

2. การวางแผนงานด้าน
วิชาการ
3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา

5. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้
6. การวัดผล ประเมินผล และ
ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้
9. การนิเทศการศึกษา
10. การแนะแนว

12. การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น
14. การส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา
15. การจัดทาระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

17. การพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

3. การอนุมัติการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4. การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5. การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
6. การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้งบประมาณ
7. การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา

9. กองทุนเพื่อการศึกษา
10. การบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
11. การวางแผนพัสดุ

12. การกาหนดแบบรูปรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณฯ
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ

กำรบริหำรงำนบุคคล
(นยธีรชำติ พำนิช)
1. การวางแผนอัตรากาลัง
2. การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
14. การจัดหาพัสดุ
15. การควบคุมดูแล บารุงรักษา
และจาหน่ายพัสดุ
16. การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน
17. การพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
18. การรับเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการจ่ายเงิน
19. การจัดทาบัญชีการเงิน
20. การจัดทารายงานทางการเงิน
และงบการเงิน
21. การจัดทาและจัดหาแบบ
พิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน

13. การจัดระบบและการ
จัดทาทะเบียนประวัติ
14. การขอพระราชกาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
15. การประเมินวิทยฐานะ

4. การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น การย้าย
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

5. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน

6. การลาฯ
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. การดาเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ
9. การสั่งพักราชการและการสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน
10. การายงานการดาเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

16. การส่งเสริมและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

กำรบริหำรทั่วไป
(นำยปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์)
1. การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

12. การจัดตั้ง ยุบ รวม
เลิกสถานศึกษา

2. การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา

13. ประสานงานการจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย

3. การวางแผนการบริหาร
การศึกษา

14. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา

4. การวิจัยและพัฒนา
นโยบายและแผน

17. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

5. การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร

18. งานส่งเสริมวินัย
คุณธรรม และจริยธรรม
ข้าราชการครูฯ

6. การพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

19. การขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูฯ

7. งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

กระบวนการ

8. การดาเนินการธุรการ
20. การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

9. การดูแลอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม
10. การจัดทาสามะโนผู้เรียน
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12. การออกจากราชการ

11. การรับนักเรียน

15. การทัศนศึกษา
16. งานกิจการนักเรียน
17. การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา
18. งานประสานการจัดการ
ศึกษาของบุคคล ชุมชน
องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
19. งานประสานราชการกับ
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
20. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
21. การจัดระบบการควบคุม
ภายใน
22. จัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ลงโทษนักเรียน
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บทที่ 2

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
1. ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ
1.1 ด้ำนสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ
โรงเรียนหนองอารีพิทยา ได้ดาเนินการจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ 4 - 17 ปี เข้า
เรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2561 ดังนี้
ตำรำงที่ 11 จำนวนประชำกรวัยเรียน กลุ่มอำยุ 4 – 17 ปี ที่เข้ำศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ
ถึง ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ปีกำรศึกษำ2561
กลุ่มอำยุ
ประชำกร เข้ำเรียน
คิดเป็นร้อยละ
ในเขต นอกเขต ในเขต นอกเขต
อายุ 4 – 5 ปี ระดับก่อนประถมศึกษา
43
41
2
95.35 4.65
อายุ 6 -11 ปี ระดับประถมศึกษา
74
74
100.00 อายุ 12 – 14 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
33
1
97.06 2.94
อายุ 15 – 17 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม

151

148

3

97.47

2.53

หมายเหตุ ข้อมูลประชากร ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ตำรำง

ร้อยละของประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรที่เข้ำเรียนในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 จำแนกตำม
ชั้นเรียน
ชั้น
ประชำกรวัยเรียน
เข้ำเรียน
คิดเป็นร้อยละ
อนุบาลปีที่ 2
13
13
100.00
อนุบาลปีที่ 3
19
19
100.00
ประถมศึกษาปีที่ 1
25
25
100.00
ประถมศึกษาปีที่ 2
16
14
87.50
ประถมศึกษาปีที่ 3
15
10
66.67
ประถมศึกษาปีที่ 4
12
9
75.00
ประถมศึกษาปีที่ 5
16
13
81.25
ประถมศึกษาปีที่ 6
13
13
100.00
มัธยมศึกษาปีที่ 1
17
11
64.71
มัธยมศึกษาปีที่ 2
5
1
20.00
มัธยมศึกษาปีที่ 3
16
16
100.00
รวมทั้งสิ้น
203
144
81.38
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(อ้างอิง : ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ เดือนธันวาคม 2562.)

มีปัญหำในกำร
ปรับตัว

ต้องคดี/ถูกจับ

เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ

อพยพตำม
ผู้ปกครอง

หำเลี้ยงครอบครัว

กรณีอื่น ๆ

ร้อยละ

อนุบาล 2 13
อนุบาล 3 19
ป.1
25
ป.2
14
ป.3
10
ป.4
9
ป.5
13
ป.6
13
ม.1
11
ม.2
1
ม.3
16
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
151
(อ้างอิง : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC ระยะที่ 1 )

สมรสแล้ว

มีปัญหำ
ครอบครัว

ฐำนะยำกจน

ตำรำงที่ 13 กำรออกกลำงคัน
ระดับชั้น นักเรียน จำนวนเด็กออกกลำงคัน จำแนกประเภท 9 ประเภท
ทั้งหมด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

1

ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรทั้งสิ้น จานวน 14 คน อัตราการเรียนต่อ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ มีจานวนมาก
ที่สุด รองลงมาคือ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียด ดังตาราง 14
ตำรำง 14 จำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2561 และเรียนต่อปีกำรศึกษำ 2561
จำนวนนักเรียน
รำยกำร
จบกำรศึกษำ
เรียนต่อ
ร้อยละ
จบ ป.6 เรียนต่อ ม. 1
15
15
100
จบ ม.3 เรียนต่อ ม.4/สายอาชีพ
16
16
100
รวม
31
31
100
ที่มา : เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
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4.2. ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
โรงเรียนหนองอารีพิทยา ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็น
สุข โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยในปีการศึกษา 2561 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET) ใน 5 กลุ่มสาระ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุม่ สาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ นอกนั้นต่ากว่า
ระดับประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศ รายละเอียดดังตาราง 15 และ 16
ตาราง 15 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาแนกตามชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสำระฯ
ระดับ

ประถมศึกษำปีที่ 6
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ -

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

44.60
54.28
54.61
55.90

32.08
33.19
35.65
37.50

40.33
38.41
38.83
39.93

30.00
33.69
35.47
39.24

-

ที่มำ : เอกสำรสำรสนเทศผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2561
ตาราง 16 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาแนกตามชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสำระฯ

มัธยมศึกษำปีที่ 3
ระดับ
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
55.58
30.67
35.67
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
49.95
24.76
33.83
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 55.04
30.28
36.43
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
54.42
30.04
36.10
ที่มำ : เอกสำรสำรสนเทศผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2561

ภำษำต่ำงประเทศ 23.50
25.54
29.10
29.45

ตำรำง 17 ควำมสำมำรถชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 ประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถ
พื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) จำแนกควำมสำมำรถรำยด้ำนและระดับ
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ควำมสำมำรถ

ระดับ
ประเทศ
สพป.
ด้ำนภำษำ
53.18
52.37
ด้ำนคำนวณ
47.19
48.47
ด้ำนเหตุผล
48.07
48.60
ที่มำ : เอกสำรสำรสนเทศผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2561

โรงเรียน
61.26
55.55
53.01

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ปีกำรศึกษำ
2560 รำยละเอียดดังตำรำง 20
ตำรำง 20 เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำระดับสถำนศึกษำ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6
ระดับประถมศึกษำ
จำนวนนักเรียนทั้งหมดแต่ละชั้น

14 9

10

13

13

15

74

ป.6
10
9
12
12
11
13
14
15
6

ร้อยละ
74.32
53.16
63.22
64.22
81.08
90.54
91.89
72.27
62.16

จำนวนนักเรียนที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป
วิชำ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ เทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

ป.1
11
9
11
11
11
12
12
12
12

ป.2
9
9
9
9
9
9
9
8
9

ป.3
9
9
9
9
9
9
8
10
9

ป.4
6
6
7
8
11
11
13
9
3

ป.5
10
8
11
11
9
13
12
13
7

หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาหลัก(พื้นฐาน)
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ร้ อยละของนักเรียนทีม่ เี กรดเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึน้ ไป
ระดับประถมศึกษา

ภาษาไทย

9%

10%

คณิตศาสตร์

13%

9%

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์

11%

13%

สุขศึกษาและพลศึกษา

13%

ระดับมัธยมศึกษำ
จำนวนนักเรียนทั้งหมดแต่ละ
ชั้น

ศิลปะ

11%

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

11%

2

ภาษาอังกฤษ

16

16

2

16

16

68

จำนวนนักเรียนที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป
วิชำ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ เทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

ภำคเรียนที่ 1

ภำคเรียนที่ 2

ร้อยละ

ม.1
0
0
0

ม.2
6
0
6

ม.3
11
0
6

ม.1
0
0
0

ม.2
8
4
4

ม.3
12
7
8

54.41
16.18
35.29

1

11

13

1

10

12

70.59

0
1
1
1
0

7
11
10
11
5

13
13
13
13
7

0
1
1
1
0

7
10
10
10
5

6
12
12
11
5

48.53
70.59
69.12
69.12
32.35
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21
ร้ อยละของนักเรียนทีม่ เี กรดเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึน้
ไป
ระดับมัธยมศึกษา

ภาษาไทย

7%

คณิตศาสตร์

12%

วิทยาศาสตร์

3%
8%

15%

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์

15%

15%

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

10%

15%

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้
รายละเอียดดังตาราง 21
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น
1) ห้องสมุดมีขนาด 75 ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด 4,950 เล่ม
การสืบค้นหนังสือราชการ และการยืม-คืน ใช้ระบบโปรแกรมสาเร็จรูป
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้ คิดเป็น 46 คนต่อวัน
2) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน ………1…… ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน ………1…… ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จานวน ………1……. ห้อง
ห้องจริยธรรม
จานวน ………1……. ห้อง
ห้องโสตทัศนศึกษา
จานวน...........1.......ห้อง
พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/ นันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬา สนามเด็ก
3) คอมพิวเตอร์ จานวน ..........13.......... เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน .........10.......... เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต .............10........... เครื่อง
ใช้ในการบริหาร ………1………. เครื่อง
จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
แหล่ง/ชั้น
ห้องสมุด

14

9

10

13

13

15

2

16

16
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โรงอาหาร

14
14
14

9
9
9

10
10
10

13
13
13

13
13
13

15
15
15

2
2
2

16
16
16

16
16
16

ห้องพยาบาล

14

9

10

13

13

15

2

16

16

สนามกีฬา

14

9

10

13

13

15

2

16

16

ห้องคอมพิวเตอร์

14

9

10

13

13

15

2

16

16

ห้องวิทยาศาสตร์
สวนป่า,สวนเกษตร

จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
แหล่ง/ชั้น

ป.1

ป.2 ป.3

ป.4

ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจำตำบล
หนองอำรี

14

9

10

13

13

15

2

16

16

องค์กำรบริหำรส่วนตำบล

14

9

10

13

13

15

2

16

16

วัดบ้ำนหนองอำรี

14

9

10

13

13

15

2

16

16

ตลำดนัดชุมชน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดศรีสะเกษ

14

9

10

13

13

15

2

16

16

14

9

10

13

13

15

2

16

16

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

14

9

10

0

0

0

0

0

0

ศูนย์วิทยำศำสตร์

0

0

0

13

13

15

2

16

16

3. ด้ำนประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนหนองอารีพิทยา มีผลการบริหารจัดการศึกษาในปี 2561 จากผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังตาราง 21
ตาราง 21 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 3 มำตรฐำน
มำตรฐำนที่ 1
คุณภำพผู้เรียน

ระดับคุณภำพ
 ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
 ระดับ 3 ดี
 ระดับ 4 ดีเลิศ
 ระดับ 1 กาลังพัฒนา
 ระดับ 2 ปานกลาง
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มำตรฐำนที่ 2
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มำตรฐำนที่ 3
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
สรุปผลในระดับโรงเรียน

ระดับคุณภำพ
 ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
 ระดับ 4 ดีเลิศ
 ระดับ 2 ปานกลาง
ระดับคุณภำพ
 ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
 ระดับ 4 ดีเลิศ
 ระดับ 2 ปานกลาง
 ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
 ระดับ 4 ดีเลิศ
 ระดับ 2 ปานกลาง

 ระดับ 3 ดี
 ระดับ 1 กาลังพัฒนา
 ระดับ 3 ดี
 ระดับ 1 กาลังพัฒนา
 ระดับ 3 ดี
 ระดับ 1 กาลังพัฒนา

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ระดับคุณภำพ : ดี
1. กระบวนกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองอารีพิทยามีแผนการพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน มีครูผู้รับผิดชอบ สถานศึกษามีการ
พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพทางกาย ด้วยอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ออกกาลังกายทุกวัน ดาเนินการ
ตรวจความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้าเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและมีสุขนิสัยที่ดี พร้อมทั้งให้ความรู้
เกี่ยวกับการเล่นที่ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติภัยที่เกิดจากการเล่นและทางโรงเรียนยังได้มีการประเมิน
สมรรถภาพเพื่อวัดและการพัฒนาการเจริญเติบโตของนักเรียน เน้นความรู้คู่คุณธรรม มีการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ โดยมีการกาหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมอีก เช่น
กิจกรรมไหว้ครู การทาบุญตักบาตร วันเข้าพรรษา มีกิจกรรมการฝึกวินัย และโครงการส่งเสริม จริยธรรมสาหรับ
นักเรียน มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และได้ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักวิธีค้นคว้าด้วยตนเอง โดยครูจะเป็นผู้ชี้แนะแล้วให้รายงานผลการศึกษาทั้ง
แบบกลุ่มและรายตัว ในห้องสมุดจะมีบันทึกการใช้ห้องสมุดเพื่อให้เป็นสถิติ ยังมีแหล่งความรู้ในห้องต่างๆ เช่น
ห้องพยาบาล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และป้ายความรู้ รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน เช่น วัดบ้าน
หนองอารี สถานีอนามัย องค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง ร้านค้าในชุมชน เป็นต้น
นอกจากนี้โรงเรียนหนองอารีพิทยา ได้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะ
ของโรงเรียนโดยใช้กิจกรรมจิตศึกษา ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้การสอนแบบ PBL (Problem Based Learning) และใช้กระบวนการ Active Leaning
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดสอดแทรกการเรียนรู้แบบโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ผลกำรพัฒนำ
จากการดาเนินการพบว่า นักเรียนมีการพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยนักเรียนมีทักษะ
ความสามารถชนะเลิศการแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่มหลายรายการ
และพบว่านักเรียนมีทักษะความสามารถ
ทางด้านศิลปะ สุนทรียภาพด้านดนตรี มีความชื่นชมและมีส่วนร่วมเกี่ยวกับด้านศิลปะดนตรี การแสดงออก
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ทางการฟ้อนราในงานเทศกาลต่าง ๆ และนักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ สถานศึกษามีการ
บริหาร และการเรียนการสอนในลักษณะที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่กาหนด
โดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของท้องถิ่นโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนสามารถอ่าน
ออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานในแต่ละระดับชั้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนเก่ง คนดี อยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข มีผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์การประเมินด้านต่างๆดังนี้

ผลกำรดำเนินงำนเชิงประจักษ์จำกกำรประเมินในด้ำนต่ำงๆ มีดังนี้
ประเด็น
ผลกำรประเมิน
ความสามารถ ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน ออกเขียนได้
ในการอ่าน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – มัธยมศึกษำปีที่ 3
ออกเขียนได้
แผนภูมแิ สดง ร้ อยละของจานวนนักเรียนทีม่ ผี ลการประเมินความสามารถ
( ระดับดี )
ในการอ่ าน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - มัธยมศึกษาปี ที่ 3จาแนกตามระดับคุณภภา

79%

78%

80%

85%
77%

73%
63%
50% 50%50%

31%
23%
22%
21%
20%
0%0%
0%0%
0%0% 15%
0%0%
0%0% 13%
13%
0%
ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ดีเยี่ยม

ป.5

ดี

พอใช้

ป.6

0%0%
ม.1

19%
13%
6% 13% 6%
ม.2

ม.3

ต้ องปรับปรุง
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ประเด็น

ผลกำรประเมิน

ความสามารถ ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถ
ในการสื่อสาร ในกำรสื่อสำร คิดคำนวณและคิดวิเครำะห์ (ระดับดีมำก)
คิดคานวณ จำแนกตำมคุณภำพ
และคิด
วิเคราะห์
แผนภูมแิ สดงร้ อยละของจานวนนักเรียนทีม่ ผี ลการประเมินความสามารถใน
(ระดับดีมาก)
การสื่ อสาร คิดคานวณภ และคิดวิเคราะห์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จาแนกตามระดับคุณภภา
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

67%

70%
62%

36%36% 33%
29%

0%
ป.1

20%
10%
0%0%
0%
ป.2

ป.3

56%

50%

40%

38%
31%
31%

31%
15%
0%
ป.4
ดีเยี่ยม

ประเด็น

53%

46%
38%

ดี

8%
0%

0%0% 0% 0%0%

ป.5

ป.6

พอใช้

ต้ องปรับปรุง

ม.1

25%
19%

0%
ม.2

0%
ม.3

ผลกำรประเมิน

ความสามารถ ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี (ระดับดี)
ในการใช้
จำแนกตำมคุณภำพ
เทคโนโลยี
(ระดับดี)
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ประเด็น
ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 จำแนกตำมระดับคุณภำพ
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ประเด็น
ผลกำรประเมิน
ผลการ
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ทดสอบ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 จำแนกตำมระดับคุณภำพ
ระดับชาติ
(O-net)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ชั้น
ประถมศึกษา
ขั้น ืน้ ฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2561
ปีที่ 6 ปี
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6
การศึกษา
60.00
2561
50.00
40.00

55.90
54.61
54.28
44.60
37.50
35.65
33.19
32.08

30.00

40.33 38.83
38.41 39.93

39.24
35.47
33.69
30.00

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

20.00
10.00
0.00

ภาษาไทย
คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรี ยน

ประเด็น
ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ
(O-net)

คณิตศาสตร์
คะแนนเฉลีย่ ระดับเขตพื ้นที่

คะแนนเฉลีย่ สังกัด สพฐ.

คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 จำแนกตำมระดับคุณภำพ
โรงเรียนหนองอารีพิทยา / แผนปฏิบัติการ ปี 62

28

ชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ปี
การศึกษา
2561

ประเด็น

ผลกำรประเมิน
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ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
(ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – มัธยมศึกษำปีที่ 3) จำแนกตำมคุณภำพ

คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
(
ระดับดี
เยี่ยม )

ประเด็น
ผลการ
ประเมินการมี
ส่วนร่วม

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรมีส่วนร่วม
ในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ
(ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – มัธยมศึกษำปีที่ 3) จำแนกตำมคุณภำพ
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ในการ
อนุรักษ์
ธรรมชาติ
(ระดับดี)

ประเด็น
ผลกำรประเมิน
ผลการ
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินด้ำนควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย
ประเมินด้าน (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – มัธยมศึกษำปีที่ 3) จำแนกตำมคุณภำพ
ความ
ภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย
( ระดับดี
เยี่ยม )
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ประเด็น
ผลการ
ประเมิน
นักเรียนด้าน
การยอมรับ
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ผลกำรประเมิน
ร้อยละผลกำรประเมินนักเรียนด้ำนกำรยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น
สุขภำวะทำงจิต ภูมิคุ้มกัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – มัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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สุขภาวะทาง
จิต ภูมิคุ้มกัน
และมี
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

ประเด็น
ผลกำรประเมิน
ผลการ
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประเมิน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-มัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมระดับคุณภำพ
นักเรียนด้าน
การเข้าร่วมกิ
กรรมส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
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3. จุดเด่น
โรงเรียนหนองอารีพิทยาจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ จิตศึกษา PBL (Problem
Based Learning) และใช้กระบวนการ Active Leaning ทาให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในรายวิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพร่างการและน้าหนัก ส่วนสูงตามมาตรฐานร้อยละ
88.08 นอกจากนี้นักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีน้าใจช่วยเหลือ
แบ่งปัน มีจิตสาธารณะและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้เรียนอ่านออกและเขียนได้ ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และ
ค่านิยม 12 ประการ มีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสียงต่อความ
รุนแรง โรค ภัยและปัญหาทางเพศ รวมทั้งสามารถอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน

4. จุดที่ควรพัฒนำ
นักเรียนยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพิ่มพูนทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน สร้างเจตคติที่ดีในการทางานร่วมกับผู้อื่น และต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนยังขาดการคิด
วิเคราะห์ด้วยตนเอง มีความแตกต่างในการเรียนเกิดช่องว่างในการทากิจกรรมการเรียนการสอนควรมีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายและสม่าเสมอ เพื่อการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ
1. กระบวนกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองอารีพิทยา ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT Analysis) ผลการจัดการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่าโรงเรียนประสบความสาเร็จได้ด้วยการได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนเป็น
อย่างดี ผลการประเมินภายในและภายนอกของปีที่ผ่านมา พบว่าปัจจัยภายในมีความเข้มแข็งด้านต่างๆและ
ปัจจัยภายนอกเอื้อให้กับโรงเรียนทาให้โรงเรียนอยู่ในจุดที่ส่งเสริมพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้น ผลจากการนิเทศ ติดตาม
ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายของการปฏิรูปการศึกษา นโยบายของรัฐบาลและจากการประชุมระดม
ความคิดของบุคลกรในสถานศึกษา ในการวางแผนร่วมกันกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
สภาพแวดล้อม ความต้องการที่จะพัฒนา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี มอบหมายงานให้สอดคล้องกับความถนัดของบุคลากร และดาเนินงาน
ตามหลัก PDCA เพื่อพัฒนาตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการนิเทศติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานและสรุปผลการดาเนินงาน

2. ผลกำรดำเนินงำน
1. ด้ำนกำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน โรงเรียนหนองอารีพิทยามี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการที่จะพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
2. กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โรงเรียนหนองอารีพิทยา มี
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน
สอดคล้องกับการที่จะพัฒนาและมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน การมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นไปตามความถนัดและ
ความต้องการของบุคลากรโรงเรียน มีการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดนการนาบุคลากรเข้าร่วมอบรม
และมีการขยายผลการอบรม ทาให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการทากิจกรรม PLC (Professional
Leaning Community) นอกจากนี้โรงเรียนยังวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็น
ระบบ และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีห้องเรียนคุณภาพที่มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
และได้มำตรฐำน โรงเรียนหนองอารีพิทยา
ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา มีการประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนเพื่อให้ทุกคน
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน รับทราบและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา
4. กำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนหนองอารีพิทยา มีการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา และใช้หลัก PDCA ในการบริหารจัดการ ซึ่งมีการ
กากับ ติดตาม ประเมินผลการทางานอย่างเป็นระบบมีผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการนิเทศติดตามที่มุ่งมั่นเพื่อการ
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พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ทาให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม
วิธีกำรพัฒนำ
การพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา

ผลกำรพัฒนำ
จานวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ

แผนภูมแิ สดงจานวนครั้งทีค่ รู เข้ ารับการอบรม
ฒ
ั นาทางวิชาชี
0%12%

ยังไม่เคยรับการพัฒนา

23%
65%

1 ครัง้ ต่อภาคเรี ยน
2 ครัง้ ต่อภาคเรี ยน
มากกว่า 2 ครัง้ ต่อภาคเรี ยน

การมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา

แผนภูมิแสดงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา
แผนภูมิแสดงจานวนเครื อข่ ายเข้ ามามีส่วนร่ วมในการ
วางแผน ฒ
ั นาคุณภภา การศึกษา

0%

20%

ยังไม่เคยรับการพัฒนา
1 ครัง้ ต่อภาคเรี ยน
80%

2 ครัง้ ต่อภาคเรี ยน
มากกว่า 2 ครัง้ ต่อภาคเรี ยน

วิธีกำรพัฒนำ
การจัดการทรัพยากร

ผลกำรพัฒนำ
ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรสาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาทั้งในรูปแบบของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจาก
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ท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น จัดทอดผ้าป่า
การศึกษา จากผู้อุปถัมภ์โรงเรียน ผู้ปกครองของนักเรียน ศิษย์เก่า เป็น
ต้น
การนิเทศกากับ ติดตามและ ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลจากผู้บริหาร
ประเมินผล
0%

29%

ยังไม่เคยรับการพัฒนา
1 ครัง้ ต่อภาคเรี ยน

71%

2 ครัง้ ต่อภาคเรี ยน
มากกว่า 2 ครัง้ ต่อภาคเรี ยน

3. จุดเด่น
โรงเรียนหนองอารีพิทยา มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการประชุม ระดมสมอง ประชุม
กลุ่ม เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจนมีการปรับแผนการปฏิบัติการ
ประจาปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษา ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาที่ทาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีกิจกรรม PLC (Professional Leaning Community) อย่างต่อเนื่องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงาน และจัดทารายงานการ
จัดการศึกษา

4. จุดที่ควรพัฒนำ
1. กระตุ้นให้ชุมชน ผู้ปกครอง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
มีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
3. สร้างความต่อเนื่อง ในการนิเทศการจัดการศึกษา
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ
1. กระบวนกำรพัฒนำ
โรงเรียนหนองอารีพิทยา จัดการเรียนการสอนรูปแบบ PBL (Problem Based Learning) ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อให้ครูได้ออกแบบการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของโรงเรียนและส่งเสริมให้ครูได้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยมีการนิเทศ ติดตาม กากับดูแลให้ข้อแนะนาเสนอแนะในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนานักเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้โรงเรียนยังใช้กิจกรรม PLC (Professional Learning
Community) 1 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้ครูมารวมตัวกันหาวิธีการในการแก้ปัญหานักเรียนทั้งด้านวิชาการ และ
พฤติกรรม หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนที่ทาแล้วประสบความสาเร็จหรือใช้กิจกรรม PLC ในการแก้ปัญหา
นักเรียนร่วมกันเป็นต้น โรงเรียนหนองอารีพิทยา ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Leaning) นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ครูใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธี จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด จัดป้ายนิเทศ ทั้งภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ไปด้วยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อมุ่งเป้าหมายให้นักเรียน
ทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น ความสนใจของผู้เรียน มีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบได้ ยังส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ครูผู้สอนจะให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียนในทันที
เมื่อครบรอบการประเมิน 2 สัปดาห์ เพื่อผู้เรียนจะได้นาไปพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ โรงเรียนหนองอารี
พิทยา ยังได้ส่งเสริมครูผู้สอนโดยการส่งเข้าร่วมอบรม สัมมนาตามสถานที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม โรงเรียน
ยังให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ตามความสามารถและความสนใจ ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาครบทั้ง 4 ด้านกล่าวคือ Head Heart Hand และ Health มีการจัดการสอนบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนี้โรงเรียนยังพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยี การค้นหาสื่อ การสร้างสื่อผลิตสื่อให้ได้สื่อที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และครูทุกคนทางานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
2. ผลกำรดำเนิน
จากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย
ทาให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมี
คุณภาพ ส่งผลทาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดี และทาให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอยู่ในระดับดีเยี่ยม
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3. จุดเด่น
โรงเรียนหนองอารีพิทยา มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ PBL ครู บุคลากรและนักเรียน
มีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ผ่านกระบวนการ PLC (Professional Leaning Community) มีการใช้สื่อที่เหมาะสม
กับผู้เรียน น่าสนใจ ทาให้การจัดการเรียนการสอนประสบความสาเร็จ ครูทุกคนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี มีการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
4. จุดที่ควรพัฒนำ
1. ควรพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มีความชัดเจน
2. ส่งข้อมูลย้อนกลับไปให้นักเรียนทันที เพื่อนักเรียนจะได้นาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง

สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ อยู่ในระดับ ดีเลิศ
จากผลการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน โครงการ และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ส่งผลให้
สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบความสาเร็จ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละมาตรฐานผลการ
ประเมินสรุปได้ว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มาตรฐานที่
2 กระบวนการบริหารและการศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
โรงเรียนหนองอารีพิทยา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านวิขาการและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อย่างหลากหลายเป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของนักเรียนโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายผ่านกิจกรรม PLC (Professional Leaning Community)สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา
และสภาพของชุมชนจนมีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนอยู่ในระดับดี ผลการทดสอบระดับชาติ
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สูงกว่าปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขต
พื้นที่ และระดับประเทศ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคานวณ การใช้เทคโนโลยีได้ดี นักเรียนส่วนใหญ่มีความ
ประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกาหนดอย่างชัดเจนตามที่
ปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม ซึ่งโรงเรียนได้มีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย และใช้ผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานละปรับแก้ไขงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครู
จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม การแสดงความคิดเห็น การสรุปประเด็นต่างๆในบทเรียน ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
วิเคราะห์บทเรียน ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการขอลักสูตรและบริบทของโรงเรียน มีการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ใช้สื่อการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการติดตาม ตรวจสอบ และช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีที่หลากหลาย นอกจากนี้โรงเรียนดาเนินงาน
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ตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนจนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม โดยโรงเรียนให้ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือใน
การดาเนินงานอย่างดี ทาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและจัดการของโรงเรียน
จุดเด่น
สถานศึกษามีพื้นที่กว้างขวางเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชนและกลุ่มโรงเรียน มีป่าชุมชนเป็น
แหล่งเรียนธรรมชาติ อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลชุมชนบ้านหนองอารีและองค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง ผู้เรียนมีสุข
นิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ครูมีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ ชุมชนมีส่วนในการพัฒนาการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนำ
ผู้เรียนควรพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน์ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้เหมาะกับ
นักเรียนในแต่ระดับให้มีความแตกต่างกันตามวัย ครูควรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียน
การสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมของสถำนศึกษำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ และมัธยม
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา )
น้าหนัก
(คะแนน)
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
20.00
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น 5.00
สังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 5.00
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 5.00
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11
ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 5.00
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา 5.00
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
คะแนนรวม
100.00

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

9.24
9.04
8.42
8.93
11.46
8.00
4.50
4.90

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

84.49

ดี

กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำ ระดับประถมศึกษำ
⚫ ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
ใช่ ไม่ใช่
⚫ มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่ำงน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จำก ๑๒ ตัวบ่งชี้
ใช่ ไม่ใช่
⚫ ไม่ตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภำพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ใช่ ไม่ใช่
สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม
 สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ  ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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-

มาตรฐานระดับดีมาก
มาตรฐานระดับดี
มาตรฐานระดับพอใช้
มาตรฐานระดับปรับปรุง

ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1-2, 7-12
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 3,4,6
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 5
ได้แก่ - ไม่มี

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก
ข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากเขตพื้นที่การศึกษา
1. โรงเรียนควรจัดทาตารางกาหนดการปลูกพืชผักแต่ละชนิดเป็นตารางเรียนให้ชัดเจน
2. ควรส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสวนยางพารา เนื่องจากเป็นโครงการระยะยาว
ข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมในด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และควรได้รับการสอนซ่อมเสริมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกทากิจกรรมเพื่อพัฒนาอย่าง
หลากหลาย จริงจังและต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา สุขศึกษา กิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ พลศึกษา ในรูปแบบโครงงาน กิจกรรมการศึกษา
ค้นคว้าโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ เป็นต้น
2) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการในด้าน มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดย
ควรให้ผู้เรียนได้ฝึกทากิจกรรมเพื่อปลูกฝังพัฒนากระบวนการคันคว้าหาความรู้อย่างหลากหลาย จริงจังและต่อเนื่อง
เช่น กิจกรรมกระบวนการการเรียนรู้จากห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา กิจกรรมการเรียนรู้จากสื่อสารมวลชน กิจกรรมการเรียนรูจ้ ากปราชญ์ชุมชน กิจกรรมการ
เรียนรู้จากสถานประกอบการ และแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมการบันทึกองค์ความรู้การเผยแพร่ข่าวสารความรู้ เป็น
ต้น
3) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการในด้านคิดเป็นทาเป็น โดยควรให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทากิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างหลากหลาย จริงจัง และต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ จากรูปแบบ
โครงงาน กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การคิดคานวณตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมการประดิษฐ์
ของเล่น ของใช้ กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมการนาเสนอผลงานทางวิชาการ การ
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน กิจกรรมการโต้วาที การเป็นพิธีกร เป็นต้น
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรเผยแพร่ผลงานในด้านกระบวนการที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
และพัฒนาสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย โดยดาเนินการจัดทาโครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการจัด
กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา พร้อมกับดาเนินการเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
เพื่อให้ส่งผลสู่ความเป็นเลิศต่อไป
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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สถานศึกษาควรพัฒนาในด้านประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดย
ควรให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้วยการทากิจกรรที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้หลักสูตรและ
นวัตกรรมทางการศึกษา การวัดผลประเมินผลทางการเรียนการสอน กิจกรรมการวิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการจัดทา และใช้แผนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการ
วัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการวิเคราะห์ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรเผยแพร่ผลงานในด้านกระบวนการที่ส่งผลให้เกิดพัฒนาการของการประกันคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษาและตันสังกัด ได้บรรลุเป้าหมาย โดยการพัฒนากิจกรรมที่ทาให้เกิดพัฒนาการของการประกัน
คุณภาพภายใน และดาเนินการจัดทาโครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเพื่อให้ส่งผลสู่ความเป็นเลิศต่อไป
สรุปสภำพปัญหำ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สภำพปัญหำ
โรงเรียนหนองอารีพิทยาจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา
2561 มีนักเรียน 151 คน ครู 15 คน โรงเรียนอยู่ห่างจากหมู่บ้าน 1.5 กิโลเมตร ผู้ปกครองและผู้นาชุมชน
ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี และร่วมพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน
และโรงเรียนใกล้เคียงให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ
จุดเด่น
1. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
2. ใกล้แหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน
3. ใกล้หน่วยราชการ เช่น อบต. สถานีอนามัย สถานีตารวจชุมชน
4. จานวนนักเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
5. จานวนครูต่อนักเรียนมีความเหมาะสม
6. เป็นศูนย์กลางในการบริการชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
7. โรงเรียนเป็นศูนย์กีฬาประจาตาบล
8. ห้องสมุดเป็นเอกเทศสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า
จุดด้อย
1. สื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน
2. น้าดื่มน้าใช้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค
3. อาคารเรียน และโรงอาหารบางส่วนชารุด
4. บ้านพักครูมีจานวนน้อย และอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมากไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงทาให้ครูต่างถิ่น
ไม่มีที่พักอาศัย
ที่มา : โปรแกรมกรอกข้อมูล SAR Online 2561
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จากตาราง ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561

4. ด้ำนประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียนหนองอารีพิทยา ได้ดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
ปรากฏผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการจัดและบริหารการศึกษา
ปรากฏผลดังนี้
ตำรำง ผลกำรประเมินกำรอ่ำนภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2561
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ตำรำงที่ 21 ข้อมูลนักเรียนที่อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ และอ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด
จำนวนนักเรียนอ่ำนไม่ออก, จำนวนนักเรียนอ่ำนไม่คล่อง,
เขียนไม่ได้
เขียนไม่คล่อง
ชั้น
ต้นปี ปลำยปี พัฒนำกำร ต้นปี ปลำยปี พัฒนำกำร ต้นปี ปลำยปี พัฒนำกำร
กศ. กศ.
(+/-)
กศ. กศ.
(+/-)
กศ. กศ.
(+/-)
ป.1
25
0
2
0
0
0
0
ป.2
14
0
3
0
0
0
0
ป.3
10
0
0
0
0
0
0
ป.4
9
0
0
0
0
0
0
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ป.5
13
0
2
ป.6
13
0
2
ม.1
0
0
ม.2
0
0
ม.3
0
0
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
116 0
(อ้างอิง : ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 )

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

-

-

0

ตำรำงที่ 21 ข้อมูลกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน / ผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้ปกครองนักเรียน
ครั้งที่ ....../2561
จำนวนผู้มำประชุม
ครั้งที่ ....../2561
จำนวนผู้มำประชุม
1
10
1
92
2
10
2
94
3
10
3
90
(อ้างอิง : 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. รายงานการประชุมผู้ปกครอง)

ตำรำงที่ 22 จำนวนนักเรียน/ครู กรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง
ที่ได้รับเกียรติยศและผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ
22.1 ผลงำนดีเด่น
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ด้ำนสถำนศึกษำ
ประเภท
เกียรติบัตร

ด้ำนครูและบุคลำกร
ประเภท

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ
หน่วยงำนที่มอบรำงวัล
โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
สพป.ศก.3
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระฯ เป็นอันดับ
ที่ 9

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล
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นางวิจิตรา ไตรพิพัฒน์

ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมดีเด่น
นางวิจิตรา ไตรพิพัฒน์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
อาเภอไพรบึง
ในการสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง
คณิตศาสตร์
น.ส. กมลวรรณ กัลยาบุตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1 ในการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
ระดับชั้น ม.1-3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต3
น.ส. กมลวรรณ กัลยาบุตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 ในการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
ระดับชั้น ป.1-6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต3
12.2 อบรม/พัฒนำตนเอง
บุคลำกร
นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์

ชื่อหลักสูตรที่ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตร “Main Course”

นางวิจิตรา ไตรพิพัฒน์

หลักสูตร “Main Course”

นางจินตนา สุทธิสนธ์

หลักสูตร “Main Course”

นางสาวกมลวรรณ กัลยาบุตร

หลักสูตร “Main Course”

นางสาวกมลวรรณ กัลยาบุตร
นางภัทรวดี สายแก้ว

อบรมโครงการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน
อบรมโครงการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล
โครงการขยายผลโรงเรียนสุข
ภาวะโดยการเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม
จิตศึกษา PBL และ PLC
โครงการขยายผลโรงเรียนสุข
ภาวะโดยการเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม
จิตศึกษา PBL และ PLC
โครงการขยายผลโรงเรียนสุข
ภาวะโดยการเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม
จิตศึกษา PBL และ PLC
โครงการขยายผลโรงเรียนสุข
ภาวะโดยการเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม
จิตศึกษา PBL และ PLC
องค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง
องค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง

โรงเรียนหนองอารีพิทยา / แผนปฏิบัติการ ปี 62

49

นางสาวกมลวรรณ กัลยาบุตร

อบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการสอนไว
ยกรณ์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์:
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นางจินตนา สุทธิสนธ์
อบรมการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วย
โครงงานโดยใช้เทคนิค “ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด”
นางจินตนา สุทธิสนธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย ก้าวไกลสู่ยุค ๔.๐
(อ้างอิง : ข้อมูลผลการประเมิน SAR ของโรงเรียน)

ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีสครินทรวิโรฒ
สถาบันพัฒนวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ตำรำงที่ 23 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ (ในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2561) การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ที่
ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม
หลักฐำนยืนยัน
วิธีดำเนินกำร
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ
ควำมสำเร็จ
(ย่อๆ)
(จำนวน/ร้อยละ)
1
โครงกำรส่งเสริมทักษะ
รายงานโครงการ
1.เสนอโครงการ 85.35
กระบวนกำรคิดวิเครำะห์
2.ประชุมชี้แจง
-กิจกรรมแบบโครงงาน
3.มอบหมายงาน
-กิจกรรมชุมนุม
4. ดาเนินงานตาม
-กิจกรรมการศึกษาดูงาน
โครงการ
-กิจกรรมการเล่าข่าวเล่านิทาน
5.สรุปรายงานผล
2
โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
รายงานโครงการ
1.เสนอโครงการ 97.86
ทำงกำรเรียน
2.ประชุมชี้แจง
-กิจกรรมสอนซ่อมเสริม
3.มอบหมายงาน
-กิจกรรมการวัดและประเมินผล
4. ดาเนินงานตาม
-กิจกรรมติวเตรียมสอบ
โครงการ
-กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
5.สรุปรายงานผล
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
-กิจกรรมค่ายวิชาการ
3
โครงกำรห้องสมุดมีชีวิต
รายงานโครงการ
1.เสนอโครงการ 89.85
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2.ประชุมชี้แจง
-กิจกรรมตอบปัญหาล่ารางวัล
3.มอบหมายงาน
-กิจกรรมการใช้ห้องสมุด
4. ดาเนินงานตาม
โครงการ
5.สรุปรายงานผล
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4

5

6

7

8

โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรและ
สื่อกำรเรียนกำรสอน
-กิจกรรมระบบนิเทศการเรียน
การสอน
-กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร
-กิจกรรมส่งเสริมจัดทาแผนการ
เรียนรู้

รายงานโครงการ

โครงกำรส่งเสริมกำรใช้แหล่ง
รายงานโครงการ
เรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น
-กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-กิจกรรมการเรียนรู้จากวิทยากร
ภายนอก
-กิจกรรมการเรียนรู้จากครูภูม
ปัญญาท้องถิ่น
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำน รายงานโครงการ
ดนตรี กีฬำ ศิลปะ
-กิจกรรมชุมนุม
-กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
-กิจกรรมศิลปะ

1.เสนอโครงการ 90.56
2.ประชุมชี้แจง
3.มอบหมายงาน
4. ดาเนินงานตาม

โครงการ
5.สรุปรายงานผล
1.เสนอโครงการ 89.71
2.ประชุมชี้แจง
3.มอบหมายงาน
4. ดาเนินงานตาม

โครงการ
5.สรุปรายงานผล
1.เสนอโครงการ 91.23
2.ประชุมชี้แจง
3.มอบหมายงาน
4. ดาเนินงานตาม

โครงการ
5.สรุปรายงานผล
1.เสนอโครงการ 94.12
2.ประชุมชี้แจง
3.มอบหมายงาน
4. ดาเนินงานตาม
โครงการ
5.สรุปรายงานผล

โครงกำรประกันคุณภำพภำยใน รายงานโครงการ
-กิจกรรมการนิเทศภายใน
-กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ
-กิจกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์
-กิจกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติ
การ
-กิจกรรมการจัดทา SAR
โครงกำรวันสำคัญปลูกจิตสำนึก รายงานโครงการ
1.เสนอโครงการ 96.78
ที่ดี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รายงานโครงการ
2.ประชุมชี้แจง
และค่ำนิยมอันพึงประสงค์
3.มอบหมายงาน
-กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
4. ดาเนินงานตาม
-กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ วันไหว้ครู
โครงการ
วันเด็ก
5.สรุปรายงานผล
-กิจกรรมการบันทึกความดี
-กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนหนองอารีพิทยา / แผนปฏิบัติการ ปี 62

51
-กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง

10

11

12

13

14

โครงกำรน้อมนำเศรษฐกิจ
รายงานโครงการ
พอเพียง
-กิจกรรมสหกรณ์
-กิจกรรมออมทรัพย์
-กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงกำรเรียนดีเรียนฟรี
รายงานโครงการ
15 ปีอย่ำงมีคุณภำพ
-กิจกรรมจัดวัสดุการศึกษา เสื้อผ้า
เครื่องเขียนแบบเรียน
-กิจกรรมจัดซื้อสื่อการสอน
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.เสนอโครงการ 91.33
2.ประชุมชี้แจง
3.มอบหมายงาน
4. ดาเนินงานตาม

โครงกำรพัฒนำประชำธิปไตยใน รายงานโครงการ
โรงเรียน
-กิจกรรมสภานักเรียน
-กิจกรรมกลุ่มสีพัฒนา
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

1.เสนอโครงการ 89.75
2.ประชุมชี้แจง
3.มอบหมายงาน
4. ดาเนินงานตาม

โครงกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานโครงการ
-กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
-กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
-กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพเพื่อ รายงานโครงการ
ชีวิตอยู่ดีมีสุข
-กิจกรรมแปรงฟัน

โครงการ
5.สรุปรายงานผล
1.เสนอโครงการ 100
2.ประชุมชี้แจง
3.มอบหมายงาน
4. ดาเนินงานตาม

โครงการ
5.สรุปรายงานผล

โครงการ
5.สรุปรายงานผล
1.เสนอโครงการ 88.92
2.ประชุมชี้แจง
3.มอบหมายงาน
4. ดาเนินงานตาม
โครงการ
5.สรุปรายงานผล
1.เสนอโครงการ 93.65
2.ประชุมชี้แจง
3.มอบหมายงาน
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15

16

17

-กิจกรรมอาหารเสริม(นม)
-กิจกรรมอนามัยโรงเรียน
-กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ
-กิจกรรม อย.น้อย

4. ดาเนินงานตาม

โครงกำรอำหำรกลำงวัน(กิน
รายงานโครงการ
กำย ใจ ดี)
-กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว
-กิจกรรมชุมนุม
-กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน
-กิจกรรมอาหารกลางวัน
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
รายงานโครงการ
ประสิทธิภำพบุคลำกำรทำง
กำรศึกษำ
-กิจกรรมกำรเข้ำรับกำรอบรม
-กิจกรรมการศึกษาดูงาน
ส่งเสริมให้ครูได้รับรางวัลดีเด่น
-กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร
โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
รายงานโครงการ
ผู้บริหำร
-กิจกรรมการเป็นภาวะผู้นา
-กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน

1.เสนอโครงการ 90.10
2.ประชุมชี้แจง
3.มอบหมายงาน
4. ดาเนินงานตาม

โครงการ
5.สรุปรายงานผล

18

โครงกำรพัฒนำระบบจัดทำ
รายงานโครงการ
ข้อมูลสำรสนเทศ
-กิจกรรมการจัดข้อมูลสารสนเทศ
-กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสารสนเทศ
-กิจกรรมฝ่ายบริหาร งบประมาณ
ข้อมูล

19

โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร รายงานโครงการ
และพัฒนำองค์กร
-กิจกรรมส่งเสริมการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะ
ครู ผู้ปกครอง

โครงการ
5.สรุปรายงานผล
1.เสนอโครงการ 92.65
2.ประชุมชี้แจง
3.มอบหมายงาน
4. ดาเนินงานตาม
โครงการ
5.สรุปรายงานผล
1.เสนอโครงการ 93.18
2.ประชุมชี้แจง
3.มอบหมายงาน
4. ดาเนินงานตาม

โครงการ
5.สรุปรายงานผล
1.เสนอโครงการ 85.72
2.ประชุมชี้แจง
3.มอบหมายงาน
4. ดาเนินงานตาม
โครงการ
5.สรุปรายงานผล
1.เสนอโครงการ 90.70
2.ประชุมชี้แจง
3.มอบหมายงาน
4. ดาเนินงานตาม

โครงการ
5.สรุปรายงานผล
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-กิจกรรมบริหารโครงสร้างการ

20

21

22

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
-กิจกรรมการประเมินความพึง
พอใจ
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม
-กิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ
-กิจกรรมการจัดสวนหย่อม

รายงานโครงการ

โครงกำรควำมสัมพันธ์กับชุมชน รายงานโครงการ
-กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะ
ครู ผู้ปกครอง
-กิจกรรมประชาสัมพันธ์
-กิจกรรมระดมทุนการศึกษา
-กิจกรรมประสานกับหน่วยงาน
อื่น
-กิจกรรมร่วมชุมชน
โครงกำรพัฒนำกำรบริหำร
รายงานโครงการ
งบประมำณและสินทรัพย์
-อบรม ศึกษาดูงาน
-จัดทาแผน/ปฏิทิน/สารสนเทศ
-การใช้อาคาร สถานที่

1.เสนอโครงการ 86.25
2.ประชุมชี้แจง
3.มอบหมายงาน
4. ดาเนินงานตาม

โครงการ
5.สรุปรายงานผล
1.เสนอโครงการ 93.65
2.ประชุมชี้แจง
3.มอบหมายงาน
4. ดาเนินงานตาม
โครงการ
5.สรุปรายงานผล

1.เสนอโครงการ 92.48
2.ประชุมชี้แจง
3.มอบหมายงาน
4. ดาเนินงานตาม

โครงการ
5.สรุปรายงานผล

(อ้างอิง : ข้อมูลผลการประเมิน SAR ของโรงเรียน)
ตำรำงที่ 24 ข้อมูลผลกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
รำยกำร
องค์กรปกครอง
บุคคล/
องค์กร อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น
ส่วนท้องถิ่น
ชุมชน
เอกชน
ค่ำที่ดินสิ่งก่อสร้ำง
 อาคารเรียน
 อาคารประกอบ
 ถนน/ทางเดินเท้า
รวม
ค่ำครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์
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รวม
งบดำเนินงำน (วิชำกำร)
 ทัศนศึกษา
 นิทรรศการ
 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 20,000
20,000
สามัญ
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐำน
 ทุนการศึกษา นร.ยากจน อื่น ๆ (ระบุ) อาหารกลางวัน 464,000.00
464,000.00
(อ้างอิง : ทะเบียนคุมงบประมาณการระดมทรัพยากรของโรงเรียน)
สรุปผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
จุดเด่น
จุดควรพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการ
ประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และนักเรียนกล้าแสดงออก
ร่าเริงแจ่มใส
สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากาหนด
2.
ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมทั้ง
สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ONET) สูงกว่าระดับชาติและมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ
50 ทุกกลุ่มสาระฯที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดย
ตลอด
3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง
กายและน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของ
สังคม เช่น การเข้าคิวรับอาหารกลางวัน เป็นต้น
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ
1. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ
1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
บริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็น การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
แบบอย่างที่ดีในการทางานและคณะกรรมการ
พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น
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สถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาท
2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง
การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
3. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนำ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการ
ประจาการศึกษาที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ
กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและจัด
การศึกษา
และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล
มาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ
1. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ ป.1-ป.3 ให้สามารถนาเสนอ อภิปรายและ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะใน
3.
ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
สภาพแวดล้อม
2. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น
4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ ม.1-ม.3 ให้มีพฤติกรรมทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการ
5. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการ ลอกเลียนแบบ ทาให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ตรวจประเมินและคาแนะนาจากคณะกรรมการวิจัย
3. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
6. ครูจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถใน หลากหลาย
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
การคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ อย่างหลากหลายและใช้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและฝึกให้
แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
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7. นาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อม
8. ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียน ใช้งานเสมอ
นาไปใช้พัฒนาตนเอง AAR
ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะ
ครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมโดย
ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ

1. สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน
2. นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้
แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล

6. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น
6.2 การส่งเสริมให้ครูเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญการจัดทาการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
6.3 การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล
การนาไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
6.4 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน
7. ควำมต้องกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
(นาเสนอจากประเมินสถานภาพ (SWOT) เป็นรายมาตรฐานหรือผลจากการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองและชุมชน อาจแยกความต้องการพัฒนาออกเป็นด้านผู้เรียน ด้านครู ด้านผู้บริหารและสถานศึกษา
หรือแยกออกเป็นงานตามภารกิจ 4 งานของโรงเรียน หรือผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน แยกออกเป็นรายด้าน)
8. สภำพปัญหำในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จากสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองอารีพิทยา ในรอบปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจาก
ความสาเร็จในด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดาเนินงาน สามารถประมวลปัญหาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ดังนี้
ปัญหำด้ำนกำรขำดแคลนอัตรำกำลังครู
โรงเรียนหนองอารีพิทยาถือว่ายังมีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนทุกชั้น ยังไม่อยู่ใน
เกณฑ์ที่ขาดแคลนครู จานวนนักเรียนต่อครูถือว่ามีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
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ปัญหำกำรขำดปัจจัยพื้นฐำน
โรงเรียนหนองอารีพิทยา ยังมีปัญหาการขาดปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ที่จาเป็น เช่น อาคารเรียน
อาคารเอนกประสงค์ ห้องน้า ห้องส้วม สนามกีฬา ถนนเชื่อมต่อระหว่างอาคารภายในโรงเรียน รวมทั้งครุภัณฑ์
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตการผลิตและใช้สื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น
ปัญหำด้ำนระบบงำน
ผลจากการดาเนินงานปฏิรูปการศึกษา ปรากฏว่า ภาระงานต่าง ๆ ทั้งที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง ที่โรงเรียนต้องดาเนินการนั้นมีมาก เช่น การจัดทาสาระ
การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระในทุกช่วงชั้น การจัดทาหลักสูตร การจัดทาแผนการสอน การอบรม ประชุม สัมมนา
ในโอกาสต่าง ๆ การจัดทารายงานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ การโต้ตอบหนังสือ การให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานภายนอก ฯลฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คุณภาพการศึกษา และเป็นการเน้นย้าถึงปัญหาการขาดแคลนครูเพิ่มมากขึ้น
ปัญหำด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
จากความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมที่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจมากเกินไป ก่อให้เกิดค่านิยมในเชิงวัตถุ
นิยม บริโภคนิยม รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีมาก แต่ใช้ประโยชน์ไม่ถูกทาง ก่อให้เกิดผลเสีย
ประเพณี วัฒนธรรมไทยที่ดีงามถูกละเลย พฤติกรรม เบี่ยงเบน ผิดแผกจากครรลองที่ควรเป็น เยาวชนขาด
แบบอย่างที่ดี สถาบันครอบครัวอ่อนแอ รวมทั้งสังคมชนบทขาดความ เข้มแข็ง ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม เช่น หนีเรียน การออกกลางคัน การเสพสารเสพย์ติด และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น
ปัญหำด้ำนกำรมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน
การมีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษาของภาคส่วน ต่าง ๆ ในสังคมยังมีน้อย ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีมากกว่าสิ่งที่ได้รับการพัฒนา แม้ในส่วนของภาครัฐเอง ซึ่งได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ได้ให้การสนับสนุนต่อการพัฒนาการศึกษาในบางพื้นที่ แต่ยังไม่สามารถให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ปัญหาการยอมรับ เชื่อถือศรัทธาของชุมชนที่มีต่อสถานศึกษา นอกจากนี้ ยังมีผลสืบเนื่อง
จากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ประชาชนยากจนมากขึ้น ไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของบุตรหลานใน
ปกครองได้ และต้องการใช้แรงงานเด็ก จึงส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษาด้วย

โรงเรียนหนองอารีพิทยา / แผนปฏิบัติการ ปี 62

58

บทที่ 3
ทิศทำง กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน
วิสัยทัศน์

(VISION)

จัดการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม เรียนได้เต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างเป็นสุข พร้อมทั้งน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

พันธกิจ

(MISSION)

1. จัดการศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
เน้นคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนให้ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
3. จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย
4. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. ร่วมมือกับชุมชนเพื่อจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้
วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น
เป้ำประสงค์

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

(GOALS)

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้
3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ
4. นักเรียนทุกคนมี คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความรักชาติ
6. อัตราการออกกลางคันเป็น “ศูนย์”
7. สร้างทางเลือกการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ
8. นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมสี่ประชาคมอาเซียน
9. โรงเรียน ผ่านการรับรองภายใน และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
มำตรฐำน
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1. 1 จานวนนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ลดลง
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี
1.4 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับดี – ระดับดีมาก
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2.1 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
2.2 นักเรียน ห้องเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการดาเนินงาน
2.3 ผู้บริหารได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับรายการ หนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเขียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.2 นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกคน
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3.3 นักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
3.4 อัตราการออกกลางคัน เป็น “ศูนย์”
3.5 จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ที่ทันสมัย
3.6 จัดการศึกษาโดยร่วมมือกับชุมชน เพื่อวางแผนจัดการศึกษา และสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ
เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล
4.1 ครู ได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
4.2 การบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่ในระดับดี
4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพอใจในความมั่นคงของการประกอบอาชีพ
4.4 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานหรือ เกณฑ์ที่
กาหนด
4.5 นักเรียน ห้องเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการดาเนินงาน
จุดเน้น
จุดเน้นสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้ำนผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา
ที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข
1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3
1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้
ด้าน
คานวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม
1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริม
ให้
มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า
สถาน
ประกอบการ) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริต ในอนาคต
1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตาม ช่วง
วัย
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมที่เหมะสม
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1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
1.2.3 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทางานและสามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพ
เป็น
รายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ตาม
หลักวิชา
1.3.2
เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่พิเศษ
ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กร
วิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ
เยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัด
ประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเหมาะสม
2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน
2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การมีครูมืออาชีพและ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.2
ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม
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จุดเน้นนโยบำยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
1. อ่านออกเขียนได้
1.1 อ่านออกเขียนได้ 100%
1.2 มีทักษะการสื่อสาร
1.3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์
1.4 มีทักษะการคิดสร้างสรรค์
2. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2.1 บริหารจัดการขยะ
2.2 ลดละสารเคมี
2.3 ร่มรื่นเขียวขจี
2.4 มีความปลอดภัย
3. พร้อมสู่ AEC
3.1 มีวินัย
3.2 ซื่อสัตย์สุจริต
3.3 มีทักษะชีวิต
3.4 คิดพัฒนาตนเอง
4. ตามวิถีพอเพียง
4.1 บุคคลแห่งการเรียนรู้
4.2 เป็นผู้มีคุณธรรม
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อัตลักษณ์ของโรงเรียน

รู้เวลำ รู้หน้ำที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนนอกกะลำ บ่มเพำะปัญญำ
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กรอบทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำประจำปีกำรศึกษำ 2562
วิสัยทัศน์

พันธกิจ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

จัดการศึกษาให้มีความรูค้ ู่คุณธรรม เรียนได้เต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
1. จัดการศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรียนรูท้ ี่หลากหลายให้นกั เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และเน้นคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง
2. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนให้ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
3. จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทีท่ ันสมัย
4. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ร่วมมือกับชุมชนเพือ่ จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิน่
1.
3.
5.
7.
9.

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4
เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความรักชาติ
สร้างทางเลือกการเรียนรูท้ ี่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โรงเรียน ผ่านการรับรองภายใน และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม
สานักในความเป็นชาติไทยและวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. 1 จานวนนักเรียนที่มีปัญหาการ
2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มี
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ลดลง
จิตสานึกในความเป็นไทย
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
2.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
คุณธรรม จริยธรรม
พื้นฐาน
2.3 นักเรียนได้รับการพัฒนา
1.3 ผลสัมหฤทธิ
์ทางการเรียน 5ยกลุนหนองอำรี
่ม
แผนผังโครงสร้ำงกำรบริ
ำรงำนโรงเรี
พิทารงชี
ยำ วิต ที่มีคุณภาพ
ทักษะการด
สาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 โรงเรียนมีผลการประเมิน
เพิ่มขึ้น
คุณภาพภายนอก ระดับดี – ระดับดี
มาก

กลยุทธ์

2.
4.
6.
8.

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้
นักเรียนทุกคนมี คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
อัตราการออกกลางคันเป็น “ศูนย์”
นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมสี่ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารการจัดการศึกษา

4.1 ครู ได้รับการพัฒนา สามารถ
3.1 นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุน
5.1 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
4.2 การบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่ใน
รายการ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเขียน
5.2 นักเรียน ห้องเรียน ได้รับการ
ระดับดี
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการ
4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพผู้เรียน
ดาเนินงาน
3.2 นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบ
5.3 จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
ความพอใจในความมั่นคงของการ
ทุกคน
โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
ประกอบอาชีพ
3.3 นักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
สารสนเทศ
4.4 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มี
3.4 อัตราการออกกลางคัน เป็น “ศูโรงเรี
นย์” ยนหนองอารี
คุณภาพพและสามารถปฏิ
บัติได้บตัตามิการ ปี 62ที่ทันสมัย
ิทยา / แผนปฏิ
3.5 ผู้บริหารได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
มาตรฐานหรือ เกณฑ์ที่กาหนด
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ผู้อำนวยกำร
นำยธีรชำติ พำนิช
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

ฝ่ำยบุคคล
นำยธีรชำติ พำนิช (หัวหน้ำ)
นำงทรรศนีย์ สำยแก้ว
นำยสุพจน์ สะดวก
นำงเกสร พลเหลำ
นำยปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์

ฝ่ำยงบประมำณและสินทรัพย์
นำงเกสร พลเหลำ (หัวหน้ำ)
นำยปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์
นำยจิรันตร์ นันทะเสน
นำงสำวกมลวรรณ กัลยำบุตร

ฝ่ำยวิชำกำร
นำงทรรศนีย์ สำยแก้ว (หัวหน้ำ)
นำงสำวภัทรวดี สำยแก้ว
นำงวิจิตรำ ไตรพิพัฒน์
นำงสำวบัวภำ ภำษี
นำยจิรันตร์ นันทะเสน
นำยฑีฆำวุธ พลที

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
นำยปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์(หัวหน้ำ)
นำยสุพจน์ สะดวก
นำงเกสร พลเหลำ
นำงสำคร เอื้อเฟื้อ
นำยสมศักดิ์ วิชำ

นักเรียน
กำหนดเป้ำหมำยควำมสำเร็จในกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์และจุดเน้นตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีกำรศึกษำ 2561
ข้อมูลปีฐำน (ปีกำรศึกษำ 2561)
กลยุทธ์
ประเทศ
สพฐ.
จังหวัด

สพป.ศรีสะเกษ
เขต 3

โรงเรียน

เป้าหมายความสาเร็จ
(ปีการศึกษา 2562)

1. นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มำตรฐำนสำกล
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1.1 ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy)
ควำมสำมำรถด้ำนคำนวณ (Numeracy)
ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้เหตุผล (Reasoning Ability)
1.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

กลยุทธ์
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

53.18
47.19
48.07

52.73
47.89
47.57

51.93
46.71
46.79

52.37
48.47
48.60

61.26
55.55
53.01

55.90

54.61

44.89

37.50
39.93

38.83
38.13

39.09
37.81

54.28
38.41
37.53

44.60
32.08
40.33

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
…63.10….
…57.22….
…54.60….
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
45.94
33.04
41.54

39.24

35.47

31.53

33.69

30.00

30.90

โรงเรียน

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
(ปีกำรศึกษำ 2562)

55.58
30.67
35.67

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
57.25
31.59
36.74

ข้อมูลปีฐำน (ปีกำรศึกษำ 2561)
ประเทศ
54.42
30.04
36.10

สพฐ.
55.04
30.28
36.43

จังหวัด
46.57
22.81
30.82

สพป.ศรีสะเกษ
เขต 3

49.95
24.76
33.88
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ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
กลยุทธ์
1.3 ร้อยละของเด็กอ่านออก
(ป.1-ป.3)
1.4 ร้อยละของเด็กเขียนได้
(ป.1-ป.3)
1.5 ร้อยละของเด็กอ่านคล่อง
(ป.4-ป.6)

29.45

29.10

28.06

25.54

23.50

24.20

ร้อยละ 3

ข้อมูลปีฐำน (ปีกำรศึกษำ 2561)

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
(ปีกำรศึกษำ 2562)

ประเทศ

สพฐ.

จังหวัด

สพป.ศรีสะเกษ
เขต 3

โรงเรียน

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

.........
(……..คน)
.........
(........ คน)
.........
(........ คน)

100
ร้อยละ 100
(…33...คน)
100
ร้อยละ 100
(…33...คน)
100
ร้อยละ 100
(……34…คน)
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1.6 ร้อยละของเด็กเขียนคล่อง
(ป.4-ป.6)
1.5 ร้อยละของเด็กออกกลางคันลดลง
1.6 อัตราการเข้าเรียน

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

1.7 อัตราการจบการศึกษา
1.8 อัตราการเรียนต่อ

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

2. กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
กลยุทธ์
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่
6
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

.........
(........คน)
.........
ร้อยละ
88.30
(50,981 คน)
.........
.........

N/A
N/A
N/A
ข้อมูลปีฐำน (ปีกำรศึกษำ 2561)
ประเทศ

สพฐ.

จังหวัด

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

สพป.ศรีสะเกษ
เขต 3

100
(…34..คน)
……0…….
ร้อยละ
96.25
(….50….คน)
……17….
……17….

ร้อยละ 100

40
40

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
(ปีกำรศึกษำ 2562)

โรงเรียน

......0........
ร้อยละ 98.00
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

95.00
100.00

98.00
98.20

98.00

100.00

100.00

100.00
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มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

กลยุทธ์

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

90.00

92.70

ข้อมูลปีฐำน (ปีกำรศึกษำ 2561)
ประเทศ

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
N/A
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
3. กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
N/A
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
N/A

สพฐ.

จังหวัด

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

สพป.ศรีสะเกษ
เขต 3

โรงเรียน

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
(ปีกำรศึกษำ 2562)

90.00

92.70

90.00
94.96

92.70
96.00
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มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
กลยุทธ์
มาตรฐานที่
8
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

N/A

N/A

N/A

93.86

96.67

N/A

N/A

N/A

89.60

92.28

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

87.92
88.10

90.55
90.74

N/A

N/A

N/A

89.10

91.77

ข้อมูลปีฐำน (ปีกำรศึกษำ 2561)
สพป.ศรีสะเกษ
เขต 3

โรงเรียน

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
(ปีกำรศึกษำ 2562)

ประเทศ

สพฐ.

จังหวัด

N/A

N/A

N/A

98.04

100.00

N/A

N/A

N/A

100.00

100.00

N/A

N/A

N/A

86.66

91.25

N/A

N/A

N/A

95.50

98.36
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มาตรฐานที่
12
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ N/A
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
N/A
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
N/A
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น

กลยุทธ์

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

94.33

97.00

100.00

100.00

95.00

97.85

ข้อมูลปีฐำน (ปีกำรศึกษำ 2561)
ประเทศ

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
N/A
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

สพฐ.

จังหวัด

N/A

N/A

สพป.ศรีสะเกษ
เขต 3

โรงเรียน
100.00

เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
(ปีกำรศึกษำ 2562)
100.00
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บทที่ 4
โครงกำร กิจกรรม
โรงเรียนหนองอารีพิทยา ได้นากลยุทธ์มากาหนดโครงการ
กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ เป้าหมายความสาเร็จของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายและเป็นกรอบทิศทาง
ในการดาเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ดังนี้
เงินอุดหนุนรายหัว ระดับปฐมวัย
= 32x1700 = 90,560 บาท
เงินอุดหนุนรายหัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
= 84x1,900 = 369,600 บาท
เงินอุดหนุนรายหัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
= 28x3,500 = 253,465 บาท
เงินท็อปอัพ (Top up)
= 28×1,500 = 42,000 บาท
โดยจัดสรรดังนี้
1. ค่ำสำธำรณูปโภค 20 %
เป็นเงิน
68000 บาท
- ค่าไฟฟ้า
67,580 บาท
2. โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 70 %
เป็นเงิน 202,740
บาท
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ 45%
เป็นเงิน 153,000
บาท
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 5%
เป็นเงิน 17,000
บาท
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 5%
เป็นเงิน 17,000
บาท
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป 15%
เป็นเงิน 51,000
บาท
3. งบสำรอง ปรับปรุซ่อมแซม กรณีฉุกเฉิน 10%
เป็นเงิน 34,000
บาท

โรงเรียนหนองอารีพิทยา / แผนปฏิบัติการ ปี 62

73

แผนภูมิ 12 สรุปงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีกำรศึกษำ 2562
เงินปัจจัยพื้นฐาน
103,000 บาท

ค่าหนังสือเรียน
88,545 บาท

งบประจา 20%
(ค่าสาธารณูปโภค,ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซม,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่า
ยานพาหนะ)

ค่าเครื่องแบบ
52,440 บาท

บาท
ค่าจัดการเรียนการสอน
…337,900..บาท
ค่าอุปกรณ์การเรียน
11,760 บาท
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน78720 บาท

เงิน Top up
48,000บาท

68,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

340,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ
(จากส่วนราชการอื่น,เงินบริจาค)
…68,000… บาท
….................บาท

งบพัฒนา (70%)
238,000 บาท

งบสารอง 10% (ปรับปรุง

68,000 บาท / 1 โครงการ

วิชาการ
(โครงการมฐ.9..)

….................บาท

153,000บาท / 9
โครงการ

งานงบประมาณ
(โครงการมฐ.3..)
….................บาท

17,000 บาท / 3
โครงการ

งานบริหารงานบุคคล
(โครงการมฐ..2.)
….................บาท

17,000 บาท / 2
โครงการ

งานบริหารงานทั่วไป
(โครงการมฐ...)
….................บาท

51,000 บาท / 7
โครงการ

ซ่อมแซมกรณีฉุกเฉิน,
ดาเนินการตามนโยบาย)
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แผนภาพ .... แสดงประมาณการรายรับ – รายจ่ายประจาปีการศึกษา 2562
เงินอุดหนุนรายหัว
340,000 บาท

เงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน 103,000
บาท

เงินอุดหนุนเรียนฟรี
152,745 บาท

งบประมาณของโรงเรียนทั้งสิ้น
674,465 บาท

งบประจา 68,000 บาท

ด้านการบริหารงานวิชาการ

จานวน 1 โครงการ
68,000 บาท

จานวน 9 โครงการ
153,000
บาท

เงินจากหน่วยงานอื่น
464,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ
68,000 บาท

งบประมาณรายจ่ายของโรงเรียนทั้งสิ้น
704,079.59 บาท

เงินสารอง (นโยบาย/กรณีฉุกเฉิน)
34,000 บาท

เงินพัฒนา 238,000 บาท

ด้านการบริหารงบประมาณ

จานวน 3 โครงการ
17,000
บาท

ด้านการบริหารงานบุคคล

ด้านการบริหารทั่วไป

จานวน 1 โครงการ
จานวน 9 โครงการ
จานวน 2 โครงการ
34,000 บาท
17,000 โรงเรียนหนองอารี51,000
พิทยา / แผนปฏิบัติการ ปี 62
บาท
บาท
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ที่ โครงกำร
งบประจำ
1 ค่าสาธารณูปโภค

ด้ำน

มฐ.ที่

ระดับ

งบประมำณ

ด้าน
2(1,2) ระดับ
60,000
งบประมาณ
ประถมศึกษา
ด้าน
2(1,2) ระดับ
8,000
งบประมาณ
ประถมศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ครูเกสร

2

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

1

ด้านการบริหารงานวิชาการ
โครงการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียน ด้านวิชาการ 2.2(4) ระดับก่อน 7,000
ก่อนประถม
ประถมศึกษา

ครูกมลา วงษ์
เจริญ

2

โครงการรักการอ่าน

ครูทรรศนีย์

3
4

5

6
7
8
9

ด้านวิชาการ 1.1(2) ระดับ
7,000
ประถมศึกษา
โครงการจัดจ้างครูผู้สอน(ป)
ด้านวิชาการ 1.2(5) ระดับก่อน 50,000.00
ประถมศึกษา
โครงการเรียนฟรี
(การจัดหา ด้านวิชาการ 4
ระดับ
191,905
หนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ประถมศึกษา
เครื่องแบบนักเรียน)
- หนังสือเรียน
ด้านวิชาการ 4
(88,545)
- อุปกรณ์การเรียน
ด้านวิชาการ 4
(50,920)
- ค่าเครื่องแบบ
ด้านวิชาการ 4
(52,440)
โครงการพัฒนาผู้เรียน (งบเรียน
ระดับ
ฟรีหมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ประถมศึกษา
(ปฐมวัยและประถม)
-ค่ายวิชาการ
ด้านวิชาการ 4
(15,000)
-ค่ายคุณธรรม/ค่ายลูกเสือ
ด้านวิชาการ 4
(15,000)
-กิจกรรม ICT
ด้านวิชาการ 4
(8,700)
-กิจกรรมทัศนศึกษา
ด้านวิชาการ 4
(40,000)
โครงการแข่งขันทักษะทาง
ด้านวิชาการ 4
ระดับ
10,000
วิชาการ
ประถมศึกษา
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ด้านวิชาการ 4
ระดับ
10,000
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ห้อง
ประถมศึกษา
พิเศษ
โครงการการจัดกิจกรรมการเรียน ด้านวิชาการ 4
ระดับ
65,000
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประถมศึกษา
(อ,ป)
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ด้านวิชาการ 4
ระดับ
3,000
ประถมศึกษา
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ครูเกสร

ครูเกสร

ครูจิรันตร์
ครูเกสร
ครูเกสร

ครูกมลวรรณ
ครูจิรันตร์,ครูเกสร

ครูภัทรวดี
ครูฑีฆาวุธ,ครูกมลา

ครูวิจิตรา, ครู
ทรรศนีย์
ครูภัทรวดี
ครูทรรศนีย์
ครูปัจจุปกร
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10 โครงการพัฒนาหลักสูตร (อ.ป.)
1

ด้านการบริหารงานบุคคล
พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ

2

โครงการนิเทศภายใน(อ,ป)

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ด้านการบริหารงานงบประมาณ
โครงการประกันคุณภาพภายใน
(อ,ป)
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
สานักงาน การเงินพัสดุ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบบริหารการศึกษา(อ,ป)
ด้านการบริหารงานทั่วไป
โรงเรียนศีล 5

ด้านวิชาการ 2.2(1) ระดับ
1,000
ประถมศึกษา

ครูจิรันตร์,
ครูกมลา

ด้านการ
บริหารงาน
บุคคล
ด้านการ
บริหารงาน
บุคคล

2(2)

ระดับ
15,000
ประถมศึกษา

ผอ.ธีรชาติ

2(2)

ระดับ
2,000
ประถมศึกษา

ผอ.ธีรชาติ

2,000
ด้าน
2(1,2) ระดับ
งบประมาณ
ประถมศึกษา
13,000
ด้าน
2(1,2) ระดับ
งบประมาณ
ประถมศึกษา

ครูภัทรวดี,
ครูกมลวรรณ
ครูจิรันตร์,
ครูเกสร

2,000
ด้าน
2(1,2) ระดับ
งบประมาณ
ประถมศึกษา

ผอ.ธีรชาติ

ด้านบริหาร
ทั่วไป
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อ,ป)
ด้านบริหาร
ทั่วไป
ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน (อ,ป) ด้านบริหาร
ทั่วไป
วันสาคัญ (อ,ป)
ด้านบริหาร
ทั่วไป
โครงการแข่งขันกีฬา (อ,ป)
ด้านบริหาร
ทั่วไป
พัฒนาอาคารสถานที่และอนุรักษ์ ด้านบริหาร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (อ,ป)
ทั่วไป
ชุมชนสัมพันธ์ (อ,ป)
ด้านบริหาร
ทั่วไป
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านบริหาร
ทั่วไป
อาหารกลางวันและอาหารเสริม ด้านบริหาร
นม (อ,ป)
ทั่วไป

4

ระดับ
ประถมศึกษา
4
ระดับ
ประถมศึกษา
3
ระดับ
ประถมศึกษา
1.2(1) ระดับ
ประถมศึกษา
1.2(4) ระดับ
ประถมศึกษา
2(4) ระดับ
ประถมศึกษา
3(2,3) ระดับ
ประถมศึกษา
3(2) ระดับ
ประถมศึกษา
4
ระดับ
ประถมศึกษา

4,000

ครูสาคร

4,000

ครูวิจิตรา

1,000

ครูภัทรวดี

7,000

จินตนา/กมลา/จิ
รันต์/วิจติ รา

10,000

ครูฑีฆาวุธ

18,000

ครูสุพจน์

2,000
5,000

ครูประจา
หมู่บ้าน
ครูสุพจน์

464,000

ครูจินตนา
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10 การระดมทุนเพื่อการศึกษา (อ,ป)
11 โครงการจัดหาปัจจัยพื้นฐาน
1

1

งบสารอง
โครงการเร่งด่วนตามนโยบาย
กระทรวง ฯ (อ,ป)
โครงการพิเศษอื่นๆ
โครงการจัดหารถโดยสาร

รวมงบประมำณทั้งสิ้น

ด้านบริหาร 4
ทั่วไป
ด้านบริหาร 4
ทั่วไป

ระดับ
0
ประถมศึกษา
ระดับ
50,000
ประถมศึกษา

ครูเกสร

ด้านการ
บริหารงาน
บุคคล

2(1)

ระดับ
34,000
ประถมศึกษา

ผอ.ธีรชาติ

ด้านการ
บริหารงาน
บุคคล

2(3)

ระดับ
60,000
ประถมศึกษา

ครูเกสร

767,025.00

โรงเรียนหนองอารีพิทยา / แผนปฏิบัติการ ปี 62

ครูเกสร
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2 . แผนกำรใช้งบประมำณตำมโครงกำร
ที่ โครงกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร
1
ค่าสาธารณูปโภค
ตลอดปีการศึกษา

กิจกรรม
- ค่าไฟ
- ค่าอินเตอร์เน็ต

งบประมำณ
60,000

หมำยเหตุ
ระดับประถมศึกษา

2

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ตลอดปีการศึกษา

1. เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการสถานศึกษา
2.ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน
3.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
4.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
5.ค่าเวชภัณฑ์
6.ค่าวัสดุกีฬา
7.ค่าวัสดุเครื่องเล่นปฐมวัย
8.ค่าวัสดุฝึกอาชีพ
9.ค่าวัสดุชุดการเรียน

8,000

ระดับประถมศึกษา

3

ตลอดปีการศึกษา

-บ้านวิทยาศาสตร์น้อย

7,000

ระดับประถมศึกษา

4

โครงการพัฒนาการเรียนรู้
นักเรียนก่อนประถม
โครงการรักการอ่าน

ตลอดปีการศึกษา

7,000

ระดับประถมศึกษา

5

โครงการจัดจ้างครูผู้สอน(ป)

ตลอดปีการศึกษา

-กิจกรรมประเมินการอ่านวิเคราะห์เขียน
- บันทึกรักการอ่าน
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

50,000

ระดับประถมศึกษา

6

โครงการเรียนฟรี (การจัดหา ตลอดปีการศึกษา
หนังสือเรียนและอุปกรณ์การ
เรียน เครื่องแบบนักเรียน)
- หนังสือเรียน

- กิจกรรมการจัดซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา
191,905
เสื้อผ้า เครื่องเขียนแบบเรียน
กิจกรรมการจัดซื้อจัดหาสื่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

ระดับประถมศึกษา
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- อุปกรณ์การเรียน

7

8
9

- ค่าเครื่องแบบ
โครงการพัฒนาผู้เรียน (งบเรียน ตลอดปีการศึกษา
ฟรีหมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
(ปฐมวัยและประถม)
-ค่ายวิชาการ
-ค่ายคุณธรรม/ค่ายลูกเสือ
-กิจกรรม ICT
-กิจกรรมทัศนศึกษา
โครงการแข่งขันทักษะทาง
ตลอดปีการศึกษา
วิชาการ
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ตลอดปีการศึกษา
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ห้อง
พิเศษ

-การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ค่ายวิชาการ
- ค่ายคุณธรรม/ค่ายลูกเสือ
- กิจกรรม ICT
- กิจกรรมทัศนศึกษา

78,700

- แข่งขันทักษะวิชาการ

10,000

ระดับประถมศึกษา

- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
10,000
- จัดหาอุปกรณ์ต่างๆสาหรับห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

ระดับประถมศึกษา
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10

โครงการการจัดกิจกรรมการ
ตลอดปีการศึกษา
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ(อ,ป)

- โรงเรียนมีการจัดการศึกษาผ่านเกณฑ์ 65,000
มาตรฐาน
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
- มีผลการทดสอบระดับชาติ ระดับเขต
มากกว่าเกณฑ์ตามระดับ
นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารได้

ระดับประถมศึกษา

11

โครงการเรียนดีเรียนฟรี 15 ปี ตลอดปีการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ

ระดับประถมศึกษา

12

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

78,720
- กิจกรรมหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(เข้าค่ายคุณธรรม,ลูกเสือ,ค่ายวิชาการ,ค่าย
ICT,ทัศนศึกษา)
- โรงเรียนมีการจัดการศึกษาผ่านเกณฑ์ 3,000
มาตรฐาน
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
- มีผลการทดสอบระดับชาติ ระดับเขต
มากกว่าเกณฑ์ตามระดับ
นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารได้

ตลอดปีการศึกษา

ระดับประถมศึกษา
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13

โครงการพัฒนาหลักสูตร (อ.ป.)

ตลอดปีการศึกษา

14

พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ

ตลอดปีการศึกษา

15

โครงการนิเทศภายใน(อ,ป)

ตลอดปีการศึกษา

16

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
สานักงาน การเงินพัสดุ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบบริหารการศึกษา(อ,ป)

ตลอดปีการศึกษา

โรงเรียนศีล 5

ตลอดปีการศึกษา

17

18

ตลอดปีการศึกษา

- ระบบนิเทศการเรียนการสอน
1,000
- วิเคราะห์หลักสูตร
- ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
- ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้
- กิจกรรมการเข้ารับการอบรม
15,000
- กิจกรรมการศึกษาดูงาน
-กิจกรรมส่งเสริมครูให้ได้รับรางวัลดีเด่น
-กิจกรรมส่งเสริมครูให้ได้เลื่อนวิทยฐานะ
-กิจกรรมสร้างขวัญและกาลังใจ
-กิจกรรม PLC
- นิเทศภายในโรงเรียน
2,000

ระดับประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษา

- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน
13,000
ระดับประถมศึกษา
- การจัดทาระบบการเงิน พัสดุ
- จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
2,000
ระดับประถมศึกษา
- การควบคุมภายใน
- การบริหารแบบมีส่วนร่วม
- การอบรม ศึกษาดูงาน
- ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันศุกร์
4,000
ระดับประถมศึกษา
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมทาบุญในสาคัญทางศาสนา
โรงเรียนหนองอารีพิทยา / แผนปฏิบัติการ ปี 62

82

- กิจกรรมจัดบริเวณโรงเรียนและห้องเรียน
ตามมาตรฐานโรงเรียนวิถีพุทธด้านกายภาพ
- กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม
- กิจกรรมรณรงค์ประหยัดไฟ น้า
- กิจกรรมบันทึกความดี
- กิจกรรมเก็บได้ส่งคืน
- ป้ายนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธ
- ประชาธิปไตยในโรงเรียน
- การเลือกตั้งประธานนักเรียน
- กิจกรรมสภานักเรียน
- การแบ่งบริเวณรับผิดชอบ
19

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อ,ป)

ตลอดปีการศึกษา

- กิจกรรมแปรงฟัน
4,000
ระดับประถมศึกษา
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- ภาวะโภชนาการ (น้าหนักส่วนสูง)
- ป้องกันโรคติดต่อ สิ่งเสพติด
- รณรงค์การป้องกันไข้เลือดออก
- จัดหาและซื้อเวชภัณฑ์ยา
- กิจกรรมห้องพยาบาล
- กิจกรรมสวนสมุนไพร
- กิจกรรมออกกาลังกาย
- กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนและครู
- จัดทาที่ล้างจ้าน ล้างมือ
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20

ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน
(อ,ป)

ตลอดปีการศึกษา

21

วันสาคัญ (อ,ป)

ตลอดปีการศึกษา

22

โครงการแข่งขันกีฬา (อ,ป)

ตลอดปีการศึกษา

23

พัฒนาอาคารสถานที่และอนุรักษ์ ตลอดปีการศึกษา
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (อ,ป)

- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
- กิจกรรมทุนการศึกษา
- กิจกรรมแนะแนวให้คาปรึกษา
- วันไหว้ครู
- วันสาคัญทางศาสนา
- วันแม่
- วันพ่อ
- วันเด็กแห่งชาติ
- วันสาคัญทางลูกเสือ
- วันปัจฉิมนิเทศ

1,000

ระดับประถมศึกษา

7,000

ระดับประถมศึกษา

- แข่งขันกีฬากลุ่มฯ
10,000
ระดับประถมศึกษา
- แข่งขันกีฬาเขต
- แข่งขันกีฬานักเรียน
- จัดหาอุปกรณ์กีฬา
- ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งประกอบ
18,000
ระดับประถมศึกษา
- ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน
- ต่อเติมอาคารเรียน
- การปลูกต้นไม้
- การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาอาคาร
และสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมแยกขยะ
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24

ชุมชนสัมพันธ์ (อ,ป)

ตลอดปีการศึกษา

- การประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการ 2,000
สถานศึกษา
- กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสาร
- กิจกรรมงานมงคล อวมงคลต่าง ๆ

ระดับประถมศึกษา

25

เศรษฐกิจพอเพียง

ตลอดปีการศึกษา

- กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
5,000
- กิจกรรมเลี้ยงสัตว์
- กิจกรรมขยะรีไซเคิล
- กิจกรรมการออมทรัพย์
- กิจกรรมการส่งเสริมการประหยัดไฟ น้า
- กิจกรรมการหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร
และอุปกรณ์อื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมเด็กกิน
อิ่มเรายิ้มได้

ระดับประถมศึกษา

26

อาหารกลางวันและอาหารเสริม
นม (อ,ป)

ตลอดปีการศึกษา

ระดับประถมศึกษา

27

การระดมทุนเพื่อการศึกษา (อ,ป) ตลอดปีการศึกษา

28

โครงการจัดหาปัจจัยพื้นฐาน

- จัดหาอาหารเสริมนม
464,000
- จัดหา จัดซื้อ อาหารกลางวัน
คาสั่งอาหารกลางวัน
- การของบประมาณจากองค์การบริหาร 0
ส่วนตาบล และหน่วยงานอื่น
- การจัดทาผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
จัดซื้อชุดนักเรียน
เครื่องแบบ 50,000
ปัจจัยพื้นฐาน

ตลอดปีการศึกษา

ระดับประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
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29
30

โครงการเร่งด่วนตามนโยบาย
กระทรวง ฯ (อ,ป)

ตลอดปีการศึกษา

โครงการจัดหารถโดยสาร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ตลอดปีการศึกษา

- การดาเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของทาง 34,000

ระดับประถมศึกษา

ราชการ เช่น การจัดนิทรรศการ การต้อนรับ
บุคลากร ฯ

- จัดหารถโดยสารสาหรับนักเรียน*

60,000
767,025

ระดับประถมศึกษา
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จากสรุปรายละเอียดโครงการ กิจกรรมเพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาโครงการ แสดง
รายละเอียด ดังนี้
ชื่อกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโครงกำร โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
ลักษณะโครงกำร :
โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :
ข้อที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
สอดคล้อง
กับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับ
ชุมชนได้ดีและมีครูพอเพียง
มำตรฐำนที่ 2
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายธีรชาติ พานิช
กลุ่มที่รับผิดชอบ :
โรงเรียนหนองอารีพิทยา
1. หลักกำรและเหตุผล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ทาให้องค์กรจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่
รอดโดยการปรับตัวขององค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งแรกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโดยตรง คือ
บุคลากรที่ทางานในองค์กร ดังนั้นหน่วยงานหรือองค์กรต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ให้มีทัศนคติที่ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
2.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างขวัญกาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน
3.2 เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานและมีขวัญกาลังใจในการทางานตลอดทั้งมีความคิดสร้างสรรค์
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
3.เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนหนองอารีพิทยาทุกคนได้รับการ
พัฒนาวิชาชีพ
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3.2.3
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อนามาพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
4.วิธีกำรดำเนินงำน
กิจกรรม

ตลอดปีกำรศึกษำ 2562
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พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ย.
1. เสนอโครงการ
2. ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
3. จัดทารายละเอียดค่าใช้จ่าย ติดต่อ
ประสานงาน
4. จัดหา เบิก/จ่ายงบประมาณ
5.
ดาเนินงานตามโครงการตาม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างขวัญ
กาลังใจ(การเลี้ยงรับ เลี้ยงส่งครูย้าย
ของโรงเรียนหนองอารีพิทยา)
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมครูให้
ได้รับครูดีเด่น
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมครูให้ได้
เลื่อนวิทยฐานะ
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมครูเป็นแบบอย่าง
ที่ดี
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมนิเทศภายใน
6. การประเมินผล
5. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินงำน
กิจกรรมสำคัญ

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ

- กิจกรรมการเข้ารับการอบรม

พ.ค.62 – มี.ค.63

นายธีรชาติ พานิช

- กิจกรรมการศึกษาดูงาน

พ.ค.62 – มี.ค.63

นายธีรชาติ พานิช,

-กิจกรรมส่งเสริมครูให้ได้รับรางวัลดีเด่น พ.ค.62 – มี.ค.63

นายธีรชาติ พานิช

-กิจกรรมส่งเสริมครูให้ได้เลื่อนวิทยฐานะ พ.ค.62 – มี.ค.63

นายธีรชาติ พานิช,
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กิจกรรมสำคัญ

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ

-กิจกรรมสร้างขวัญและกาลังใจ

พ.ค.62 – มี.ค.63

นายธีรชาติ พานิช,

-กิจกรรมครูเป็นแบบอย่างที่ดี

พ.ค.62 – มี.ค.63

นายธีรชาติ พานิช,

6. งบประมำณ........ 15,000.........บาท
7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณรำยกิจกรรม
15
-

วัน/
หน่วย
-

จำนวน
หน่วย
3,000
-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

-

2,000

2,000

กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ

คน/หน่วย

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเข้ารับการอบรม
1.1 เสนอโครงการ
1.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
1.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม
1.4 สรุปผลโครงการ
1.5 รายงานผลโครงการ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมครูให้ได้รับครู
ดีเด่น
2.1 เสนอโครงการ
2.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
2.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม
2.4 สรุปผลโครงการ
1.5 รายงานผลโครงการ

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการศึกษาดูงาน
3.1 เสนอโครงการ
3.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
3.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม
3.4 สรุปผลโครงการ
3.5 รายงานผลโครงการ
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมสร้างขวัญและ
กาลังใจ
4.1 เสนอโครงการ
4.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
4.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม
3.4 สรุปผลโครงการ

: รวมเงิน
ทั้งสิ้น
3,000-
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3.5 รายงานผลโครงการ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมครูเป็นแบบอย่างที่ดี
5.1 เสนอโครงการ
5.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
5.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม
5.4 สรุปผลโครงการ
5.5 รายงานผลโครงการ
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมครูให้ได้เลื่อน
วิทยฐานะ
7.1 เสนอโครงการ
7.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน 7.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม
7 .4 สรุปผลโครงการ
7.5 รายงานผลโครงการ

-

-

-

-

-

-

8. หน่วยงำน/ผู้เกี่ยวข้อง
8.1 บุคลากร ได้แก่ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองอารีพิทยา
8.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
8.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. ระดับควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1.
ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษามี ประเมินผล
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและมี
ขวัญกาลังใจในการทางานตลอดทั้งมีความคิด
สร้างสรรค์พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
2.สรุปกิจกรรมสิ่งที่ได้รับ
รายงาน

เครื่องมือ
แบบประเมินผล

เอกสารสรุปการรายงาน

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและมีขวัญกาลังใจในการ
ทางานตลอดทั้งมีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ
(
)
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ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(.นางทรรศนีย์ สายแก้ว.)
ครู โรงเรียนหนองอารีพิทยา
ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการ โรงเรียนหนองอารีพิทยา
ชื่อกลยุทธ์ :
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ชื่อโครงกำร
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารการศึกษา(อ,ป)
ลักษณะโครงกำร :
โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข้อที่ 1 กระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นายธีรชาติ พานิช
กลุ่มที่รับผิดชอบ :
โรงเรียนหนองอารีพิทยา
1. หลักกำรและเหตุผล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ทาให้องค์กรจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่
รอดโดยการปรับตัวขององค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งแรกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโดยตรง คือ
บุคลากรที่ทางานในองค์กร ดังนั้นหน่วยงานหรือองค์กรต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ให้มีทัศนคติที่ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
2. วัตถุประสงค์
2.2
ประสิทธิภาพ

เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ให้มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานให้มี

3.เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนหนองอารีพิทยาทุกคนได้รับการ
พัฒนาวิชาชีพ
3.2 เชิงคุณภำพ
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3.2.1 .

ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้เพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการบริหาร

สถานศึกษา

4.วิธีกำรดำเนินงำน
กิจกรรม

ตลอดปีกำรศึกษำ 2562
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ย.

1. เสนอโครงการ
2. ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
3. จัดทารายละเอียดค่าใช้จ่าย ติดต่อ
ประสานงาน
4. จัดหา เบิก/จ่ายงบประมาณ
5.
ดาเนินงานตามโครงการตาม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ภาวะผู้นา
กิจกรรมที่ 2
การจัดองค์กร
โครงสร้างระบบบริหารงาน
กิจกรรมที่ 3 อบรม ประชุม ศึกษาดู
งาน
6. การประเมินผล
5. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินงำน
กิจกรรมสำคัญ

ระยะเวลำ

งบประมำณ

- กิจกรรมการเป็นภาวะผู้นา และมี พ.ค. 62 – มี.ค. 63 ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นายธีรชาติ
พานิช

6. งบประมำณ..........2,000..............บาท
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณรำยกิจกรรม
กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ

คน/หน่วย

วัน/
หน่วย

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเป็นภาวะผู้นา
และมีความสามารถในการบริหารจัด
1
การศึกษา
1.1 เสนอโครงการ
1.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
1.3 ดาเนินการ
1.4 สรุปผลโครงการ
1.5 รายงานผลโครงการ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเข้ารับการอบรม
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
1
2.1 เสนอโครงการ
2.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
2.3 ดาเนินการ
2.4 สรุปผลโครงการ
2.5 รายงานผลโครงการ

จำนวน
หน่วย

: รวมเงิน
ทั้งสิ้น

-

-

2,000

2,000

8. หน่วยงำน/ผู้เกี่ยวข้อง
8.1 บุคลากร ได้แก่ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองอารีพิทยา
9. ระดับควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

1.
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการ ประเมินผล
ปฏิบัติงานและมีขวัญกาลังใจในการทางาน
ตลอดทั้งมีความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ
รายงาน
2สรุปกิจกรรมสิ่งที่ได้รับ

เครื่องมือ
แบบประเมินผล

เอกสารสรุปรายงาน

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและมีขวัญกาลังใจในการทางานตลอดทั้งมีความคิด
สร้างสรรค์พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
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ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ
(
)
ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา
ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา

ชื่อกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโครงกำร โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ห้องพิเศษ
ลักษณะโครงกำร :
โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :
ข้อที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มาตรฐานที่ 2
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มี
สมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางสาวภัทรวดี สายแก้ว
กลุ่มที่รับผิดชอบ :
โรงเรียนหนองอารีพิทยา
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1. หลักกำรและเหตุผล
โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคการติดต่อสื่อสารซึ่งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง แม่นยา จึงทาให้การทางาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเรียกข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นี้ว่า ระบบสารสนเทศ เป็นกลุ่มขององค์ประกอบ
ที่มี
ความสัมพันธ์กันซึ่งทาการรวบรวมประมวลผล, เก็บรักษา และ กระจายสารสนเทศออกไป เพื่อสนับสนุน
การ
ควบคุม, การวิเคราะห์, การตัดสินใจ และการวางแผนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศ
ข้อมูลและสารสนเทศในปัจจุบันมีความจาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอันเนื่องมาจาก ระบบสารสนเทศ
พื้นฐานของสถานศึกษา เป็นการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสามารถสืบค้นได้
ตามหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น การนาระบบสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา ก็มีความจาเป็นและมีความสาคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะความสาคัญของการจัดการสารสนเทศอย่างมีระบบ ทาให้สามารถมี
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ แต่ผลการสารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
อุปสรรคงานสารสนเทศของโรงเรียน พบว่า ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนยัง ไม่เป็นปัจจุบัน และขาดระบบใน
การจัดการ นอกจากนี้ยังพบว่าโรงเรียนขาดบุคลากรในการดาเนินงาน หรือดูแลระบบ และขาดงบประมาณในการ
จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ซึ่งผลของการสารวจทาให้ทราบว่าระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนต้องได้รับการ
พัฒนา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน และทาให้การดาเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน นักเรียนและบุคลากรเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุคสื่อ ICT จึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั้งในด้านการจัดเก็บ การนาข้อมูลที่ถูกต้องไป
ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งการนาข้อมูลสารสนเทศที่ เอื้อต่อการเรียนรู้มาบริการให้กับนักเรียนและ
ชุมชน ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนองกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารได้ทุก
ระดับ และสนองมาตรฐานการศึกษาจึงเสนอ
โครงการนี้ขึ้น ซึ่งจากผลการประเมินโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ยังมี
สิ่งที่ต้องพัฒนาในกระบวนการของกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและจาเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา
3. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ
3.เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ อย่างเป็นระบบ
3.1.2 บุคลากรโรงเรียนหนองอารีพิทยาทุกคน ใช้ข้อมูล สารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
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3.2.2 โรงเรียนสามารถนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
4.วิธีกำรดำเนินงำน
กิจกรรม

ตลอดปีกำรศึกษำ 2562
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ย.

1. เสนอโครงการ
2. ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
3. จัดทารายละเอียดค่าใช้จ่าย ติดต่อ
ประสานงาน
4. จัดหา เบิก/จ่ายงบประมาณ
5. ดาเนินงานตามโครงการตาม
กิจกรรม

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
จัดหาอุปกรณ์ต่างๆสาหรับ
ห้องปฏิบัติการ
6. การประเมินผล
5. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินงำน
กิจกรรมสำคัญ
ระยะเวลำ
งบประมำณ
กิจกรรมที่ 1 1 - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ พ.ค. 62 – มี.ค. 63 คอมพิวเตอร์
จัดหาอุปกรณ์ต่างๆสาหรับ
ห้องปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ
ครูภัทรวดี

6. งบประมำณ..........................10,000.............................บาท
7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณรำยกิจกรรม
กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
กิจกรรมที่ 1
คอมพิวเตอร์

คน/หน่วย

- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ -

วัน/
หน่วย
-

จำนวน
หน่วย
-

: รวมเงิน
ทั้งสิ้น
10,000
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- จัดหาอุปกรณ์ต่างๆสาหรับห้องปฏิบัติการ
1.1 เสนอโครงการ
1.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
1.3 ดาเนินการ
1.4 สรุปผลโครงการ
1.5 รายงานผลโครงการ
8. หน่วยงำน/ผู้เกี่ยวข้อง
8.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนหนองอารีพิทยา
8.2 นักเรียนโรงเรียนหนองอารีพิทยา
8.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. ระดับควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1องค์กรมีการจัดการที่เป็นระบบและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
2องค์กรมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในอนาคต
3การจัดการองค์กรเป็นระเบียบเรียบร้อย
4 เห็นจุดเด่นและจุดด้อยในการพัฒนาองค์กร

วิธีการประเมิน
ประเมินผล

เครื่องมือ
แบบประเมินผล

ประเมินผล
สัมภาษณ์
สัมภาษณ์

แบบประเมินผล
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและจาเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา
3. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางภัทรวดี สายแก้ว)
ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์)
ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ
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(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา

ชื่อโครงกำร : เศรษฐกิจพอเพียง
ลักษณะโครงกำร : โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มาตรฐานที่ 1.
สนองกลยุทธ์ สพฐ. : ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำยสุพจน์ สะดวก
1. หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนหนองอารีพิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนทั้งสิ้น 207 คน นักเรียนมีความยากจน
ผู้ปกครองบางส่วนไปทางานต่างถิ่นในเมืองใหญ่ นักเรียนอาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง ปัจจุบันโรงเรียนจัดอาหารกลางวัน
ให้นักเรียนได้ไม่ทั่วถึงเนื่องจากได้รับงบประมาณจากัด
จึงต้องหากิจกรรมอื่นเสริมเพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานทุกคนและทุกวันที่เปิดเรียน การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่พื้นบ้าน ปลูกพืชตามฤดูกาล และการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ จึงเหมาะสมกับนักเรียนเนื่องจากมีสระน้าและพื้นที่ทาการเกษตร ผลผลิตที่ได้ นาไปประกอบอาหารได้
หลายชนิด เมื่อนักเรียนได้รับอาหารตามสัดส่วนที่ร่างกายต้องการแล้วยังส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เหมาะสม
กับเพศและวัย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมรับการเรียนรู้ และได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนาไปพัฒนาตนเอง
ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป
โครงการเกษตรชีวภาพแบบผสมผสาน แบ่งออกเป็นกิจกรรม 4 กิจกรรมที่ต่อเนื่องกันทุกกิจกรรม
ดาเนินการแบบพึงพากันและกัน ได้แก่ การเลี้ยงไก่บนโรงเรียนยกพื้นสูงเหนือสระน้า ในสระน้าเลี้ยงปลาแบบ
ปล่อยตามธรรมชาติและแบบกระชัง สัตว์กับสัตว์ได้พึ่งพาอาหารซึ่งกันและกัน การผลิตปุ๋ยชีวภาพ (E.M.) ตาม
รูปแบบศูนย์เกษตรชีวภาพคิวเซ ปุ๋ยที่ได้นามาใช้ในการปลูกพืชตามฤดูกาลกิจกรรมทุกกิจกรรมได้ผสมผสานกันกัน
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2.2 เพื่อให้นักเรียนจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
2.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เกษตรชีวภาพสู่ชมชน
3. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
3.1 ครู และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนหนองอารีพิทยาได้เรียนรู้เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ
เกษตรชีวภาพแบบผสมผสาน
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เชิงคุณภำพ
3.2 นักเรียนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวันและอธิบายความพอประมาณ
มีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และเงื่อนต่าง ๆ ได้ทุกคนอย่างถูกต้อง
4.วิธีกำรดำเนินงำน
4.1 เสนอโครงการ
4.2 ประชุมชี้แจงและมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ
4.3 จัดหาและเบิกจ่ายงบประมาณ
4.4 ดาเนินงานตามโครงการ
4.5 สรุปและประเมินผล
5. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินงำน
กิจกรรมสำคัญ
ระยะเวลำ
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1 ออมทรัพย์
ตลอดปีการศึกษา ครูทุกคน
กิจกรรมที่ 2 ปลูกผักสวนครัว
ตลอดปีการศึกษา 500
นายสุพจน์ สะดวก
กิจกรรมที่ 3 ขยะรีไซเคิล
ตลอดปีการศึกษา 1,000
นายสุพจน์ สะดวก
กิจกรรมที่ 4 เลี้ยงสัตว์
ตลอดปีการศึกษา 1,500
นายสุพจน์ สะดวก
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการประหยัดไฟ น้า
ตลอดปีการศึกษา นายสุพจน์ สะดวก
กิจกรรมที่ 6 การหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตลอดปีการศึกษา 2,000
นายสุพจน์ สะดวก
และอุปกรณ์อื่นๆในการจัดกิจกรรมเด็กกิน
อิ่มเรายิ้มได้
6. งบประมำณ. 5,000 บาท
7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณรำยกิจกรรม
กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ

คน/หน่วย

กิจกรรมที่ 1 ออมทรัพย์
144
กิจกรรมที่ 2 ปลูกผักสวนครัว
กิจกรรมที่ 3 ขยะรีไซเคิล
กิจกรรมที่ 4 เลี้ยงสัตว์
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการประหยัดไฟ น้า
กิจกรรมที่ 6 การหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร
และอุปกรณ์อื่นๆในการจัดกิจกรรมเด็กกิน
อิ่มเรายิ้มได้

วัน/
หน่วย
-

จำนวน
หน่วย
500
1,000
1,500
2,000

: รวมเงิน
ทั้งสิ้น
-

8. หน่วยงำน/ผู้เกี่ยวข้อง
8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองอารีพิทยาทุกคนคน
8.2 นักเรียน 144 คน
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9. ระดับควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1.นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วม -สารวจรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
-บัญชีรายชื่อนักเรียน
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
-รูปภาพขณะทากิจกรรม
-แบบสังเกตการทางาน
-สังเกตการทางาน
2. 1.นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้และ -ประเมินผล
-แบบประเมิน
เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ทดสอบความรู้
-แบบทดสอบ
3.มีแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ -รูปภาพ
-รูปภาพ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-สมุดเยี่ยม
-สมุดเยี่ยม
-ผลงานนักเรียน
-ผลงานนักเรียน
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
10.1 นักเรียนนาประสบการณ์ที่ได้นาใช้ในชีวิตประจาวันและนาไปสู่อาชีพได้
10.2 มีกิจกรรมในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10.3 เป็นสถานที่ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน
ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสุพจน์ สะดวก)
ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์)
ลงชือ่ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา
ชื่อโครงกำร : โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ
ลักษณะโครงกำร : โครงกำรต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มาตรฐานที่ 1
สนองกลยุทธ์ สพฐ. : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงวิจิตรำ ไตรพิพัฒน์
1. หลักกำรและเหตุผล
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การปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ มีทัศนคติและการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง รู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และ
การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ในการรักษาความสะอาดของเสื่อผ้า ร่างกาย สุขภาพปากและฟัน ดูแลสุขภาพ
ของตนเองให้แข็งแรง รักษาสิ่งแวดแล้อมที่เราอยู่ ให้สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่น่าอาศัย สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค สิ่ง
เสพติด สิ่งมอบเมา หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงต่อความรุ่นแรง โรคภัยและอุบัติเหตุ รวมทั้งปัญหาทางเพศ ซึ่งนับเป็น
สิ่งจาเป็นในการดารงชีวิตในปัจจุบัน เพราะหากมีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง สุขภาพจิตดี ทาให้ผู้เรียนมีความสุขต่อ
การเรียน มีผลช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และนักเรียนดารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีน้าหนัก/วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
2.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
2.4 เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น
3. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
3.1 นักเรียนโรงเรียนหนองอารีพิทยาทุกคน สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ร้อยละ 98
เชิงคุณภำพ
3.2 นักเรียนโรงเรียนหนองอารีพิทยาทุกคนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการรักษาสุภาพร่างกายของตัวเอง
ได้ให้ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ และเป็นผู้มีสุขภาพทั้งกายและจิตดี เรียนอย่างมีความสุข
4.วิธีกำรดำเนินงำน
4.1 เสนอโครงการ
4.2 ประชุมชี้แจงและมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ
4.3 จัดหาและเบิกจ่ายงบประมาณ
4.4 ดาเนินงานตามโครงการ
4.5 สรุปและประเมินผล
5. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินงำน
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กิจกรรมสำคัญ
ระยะเวลำ
กิจกรรมที่ 1จัดอาหารกลางวัน
ตลอดปีการศึกษา
กิจกรรมที่ 2 อาหารเสริมนม
กิจกรรมที่ 3 การป้องกันโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมที่ 4 การแปรงฟัน
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม อย.น้อย
กิจกรรมที่ 7 ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย
กิจกรรมที่ 8 ภาวะโภชนาการ (น้าหนัก
ส่วนสูง)
กิจกรรมที่ 9 ป้องกันโรคติดต่อ สิ่งเสพ
ติด
กิจกรรมที่ 10 รณรงค์การป้องกัน
ไข้เลือดออก
กิจกรรมที่ 11 จัดหาซื้อเวชภัณฑ์ยา
กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมห้องพยาบาล
กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมสวนสมุนไพร
กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมออกกาลังกาย
กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักเรียนและครู
กิจกรรมที่ 16 จัดทาที่ล้างจานล้างมือ

งบประมำณ
4,000

ผู้รับผิดชอบ
นายสุพจน์ สา

6. งบประมำณ 4,000 บาท
7. หน่วยงำน/ผู้เกี่ยวข้อง
8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองอารีพิทยาทุกคนคน
8.2 นักเรียน 144 คน
8. ระดับควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีประเมินผล
1.
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม รายงานผลการดาเนินงานตาม
สุขภาพของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ โครงการ
- รูปภาพ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม
- รูปภาพ
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2 นักเรียนเจริญเติบโตตามวัย
-น้าหนักส่วนสูงปกติ
3.
นักเรียนนาไปปฏิบัติใน - การสังเกต
ชีวิตประจาวัน
- การสอบถาม

- รายงานผลน้าหนักส่วนสูง
- แบบสังเกต
-แบบสอบถาม

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
10.1 นักเรียนมีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
10.2 นักเรียนมีน้าหนัก/วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
10.3 นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
10.4 นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น
10.5 นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และชอบมาโรงเรียน
ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสุพจน์ สะดวก.)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา
ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางทรรศนีย์ สายแก้ว)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา
ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา
ชื่อโครงกำร : โครงการพัฒนาหลักสูตร (อ,ป)
ลักษณะโครงกำร : โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : . มาตรฐานที่ 2
สนองกลยุทธ์ สพฐ. : ที่ 3 ข้อ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้าน
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : นายจิรันตร์ นันทะเสน, นางสาวกมลา วงศ์เจริญ
1. หลักกำรและเหตุผล
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีปัญหาในเรื่องการกาหนดสาระการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังไว้มาก ทาให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น การวัดและประเมินผล ไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหา
การจัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษา และการเทียบโอน ผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพของผู้เรียนในด้าน
ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ที่ไม่น่าพอใจ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 1) จาก
ข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ผ่านมา ประกอบ
กับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนหนองอารีพิทยาจึงต้องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการ
จุดหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์และ
นาไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนานักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ครบทุกสาระการเรียนรู้ และครบทุกชั้นเรียน
2.2 เพื่อพัฒนาระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
2.3 เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
3. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
3.1 ครูผสู้ อนทุกคนในโรงเรียนหนองอารีพิทยา แต่ละวิชาได้วิเคราะห์หลักสูตรในแต่ละรายวิชาที่ตนสอน โดยมีหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชั้นเรียน

เชิงคุณภำพ
3.2 ครูผู้สอนในแต่ละวิชาได้วิเคราะห์หลักสูตรในแต่ละรายวิชาที่ตนสอน โดยมีหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชั้นเรียน
3.3 มีระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
3.4 มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
4.วิธีกำรดำเนินงำน
4.1 เสนอโครงการ
4.2 ประชุมชี้แจงและมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ
4.3 จัดหาและเบิกจ่ายงบประมาณ
4.4 ดาเนินงานตามโครงการ
4.5 สรุปและประเมินผล
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5. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินงำน
กิจกรรมสำคัญ
กิจกรรมที่ 1 ระบบนิเทศการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์หลักสูตร
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ และ
นวัตกรรม

ระยะเวลำ
งบประมำณ
ตลอดปีการศึกษา 1,000
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ครูวิชาการ
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูผู้สอน

6.งบประมำณ 1,000 บาท
7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณรำยกิจกรรม
กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ

คน/หน่วย

กิจกรรมที่ 1 ระบบนิเทศการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์หลักสูตร
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ และ
นวัตกรรม

15
15
15

วัน/
หน่วย

จำนวน
หน่วย

: รวมเงิน
ทั้งสิ้น
1,000

15

8. หน่วยงำน/ผู้เกี่ยวข้อง
8.1 ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยาทุกคนคน
9. ระดับควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ครบทุกสาระการเรียนรู้ -สารวจ
และครบทุกชั้นเรียน
2. พัฒนาระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา -สารวจ
3. พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-สารวจ

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสารวจ
-แบบสารวจ
-แบบสารวจ

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
10.1 มีหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกชั้นเรียน
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10.2 มีระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
10.3 มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายจิรันตร์ นันทะเสน)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกมลา วงศ์เจริญ)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางทรรศนีย์ สายแก้ว)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา
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ชื่อกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ชื่อโครงกำร โครงการอาหารกลางวัน
ลักษณะโครงกำร :
โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :
กลยุทธ์ที่ 3
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มาตรฐานที่ 1 (1.2) ข้อที่ 4
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 1 ข้อที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : นางจินตนา สุทธสนธ์
กลุ่มที่รับผิดชอบ โรงเรียนหนองอารีพิทยา
1. หลักกำรและเหตุผล

โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยจัดสรรงบประมาณใน
ลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้โรงเรียนดาเนินการจัดอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนได้รับประทานเพื่อแก้ปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการ โดยบูรณาการเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนหนองอารีพิทยา ได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการและสุขภาพ
ควบคู่และสอดคล้องกันด้านสุขภาพโรงเรียนประสบความสาเร็จและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัล และเป็น
ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลดินแดงเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่ง
ที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
โครงการอาหารกลางวันนักเรียนมีความจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้อง
ดาเนินการเพื่อเป็นการให้บริการนักเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพกับเด็กนักเรียนทุกคน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหารกลางวันรับประทาน
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
3. นักเรียนได้มีโอกาสได้หารายได้เสริมระหว่างเรียน
3.เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
โรงเรียนหนองอารีพิทยา / แผนปฏิบัติการ ปี 62

107

3.1.1 นักเรี ยนทุกคนได้ รับประมานอาหารกลางวันทุกคน ทุกวัน

3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานและมีสุขภาพแข็งแรงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2.2 นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2.2 นักเรี ยนร้อยละ 80 มีรายได้เสริ มระหว่างเรี ยน
4.วิธีกำรดำเนินงำน
กิจกรรม
ระยะเวลำ
พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย.
.

.

.

1.เสนอโครงการ
2.ประชุมชี้แจง
3.ติดต่อประสานงาน
4.จัดหา/เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปลูกพืชผัก
สวนครัว
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์
6.การประเมินผล
5. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินงำน
กิจกรรมสำคัญ
ระยะเวลำ
กิจกรรมที่ 1 จัดหาอาหารเสริมนม
พ.ค. 62– มี.ค. 63
กิจกรรมที่ 2 จัดหา จัดซื้อ อาหารกลางวัน

งบประมำณ
464,000

ผู้รับผิดชอบ
นางจินตนา สุทธิสนธ์

6. งบประมำณ 464,000 บาท
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณรำยกิจกรรม
กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ

คน/หน่วย

วัน/หน่วย จำนวน :หน่วย

กิจกรรมที่ 1 จัดหาอาหารเสริมนม
กิจกรรมที่ 2 จัดหา จัดซื้อ อาหารกลางวัน

116

200

20

รวมเงิน
ทั้งสิ้น
464,000

8. หน่วยงำน/ผู้เกี่ยวข้อง
8.1 องค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง
8.2 บุคลากร ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองอารีพิทยา
9. ระดับควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1นักเรียนโรงเรียนหนองอารีพิทยาทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพทุก
คนทุกวัน

วิธีการประเมิน
ประเมินผล

เครื่องมือ
แบบประเมิน

รายงาน

เอกสารสรุปการรายงาน

2 สรุปกิจกรรมสิ่งที่ได้รับ

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางอาหาร ตามหลักโภชนาการ ในอัตรา 20 บาท ต่อ
คน ต่อวัน ทุกคน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และได้รับความพึงพอใจจากนักเรียน ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางจินตนา สุทธิสนธ์)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางทรรศนีย์ สายแก้ว)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา
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ลงชื่อ...............................................ผู้ อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา

ชื่อกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิธีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อโครงกำร : โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ลักษณะโครงกำร : โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : ...........................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสำวภัทรวดี สำยแก้ว
กลุ่มที่รับผิดชอบ : โรงเรียนหนองอารีพิทยา
1. หลักกำรและเหตุผล
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ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2552 หมวดที่ 1 บททั่วไปความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา
ที่ 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นั่น
หมายถึงการจัดการศึกษาจะให้มีประสิทธิภาพ
จะต้องคานึงถึงการพัฒนาร่างกายให้มีความพร้อมเสียก่อนที่จะ
พัฒนาอย่างอื่นให้มีประสิทธิผล
การฝึกสุขนิสัยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจึงเป็นนโยบายของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดีมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย การ
ระมัดระวังตน หลีกเลี่ยงอบายมุขต่าง ๆ ด้วย ด้วยเหตุนี้โรงเรียนหนองอารีพิทยาได้ตระหนักถึงความจาเป็น ใน
การสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้สามารถดารงชีวิตด้วยวิถีและปัญญา ใช้ชีวิตอย่างมี
คุณค่าต่อตนเองและสังคม และปลอดภัยจากวิกฤตทั้งมวล โรงเรียนจึงจัดทาโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
โครงการต่อเนื่อง
๒.วัตถุประสงค์
2.1
เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูประจาชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกมี
ส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.3 เพื่อให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพ ตรวจสอบ
ได้
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึง
3.1.2 นักเรียนทุกคนไม่เสพยาเสพติดและสิ่งมอมเมา รู้จักหลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัยและอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
3.1.3 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการร้อยละ 75 ขึน้ ไป
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่ในสังคม
ได้ย่างมีความสุข
3.2.2 นักเรียนทุกคนไม่สิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา พ้นจากโรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
3.2.3 นักเรียนร้อยละ 75 ขึ้นไปมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
4. วิธีกำรดำเนินงำน
กิจกรรม
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1. เสนอโครงการ
2.
ประชุมชี้แจง
ประชาสัมพันธ์บุคลากร
3.
จัดทารายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
ติดต่อ
ประสานงาน
4. จัดหา เบิก/จ่าย
งบประมาณ
5.
ดาเนินงานตาม
โครงการ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมบ้าน
นักเรียน
กิจกรรมที่ 2 จัดหา
ทุนการศึกษา
กิจกรรมที่ 3 แนะแนว
6. การประเมินผล
5 . กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินงำน
กิจกรรมสำคัญ
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา
กิจกรรมแนะแนว

ระยะเวลำ
พ.ค. 62 – มี.ค. 63
พ.ค. 62 – มี.ค. 63
พ.ค. 62 – มี.ค. 63

งบประมำณ
1,000

ผู้รับผิดชอบ
ครูประจาชั้น
นางสาวภัทรวดี สายแก้ว
ครูประจาชั้น

6. งบประมำณ...........1,000.......บาท
7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณรำยกิจกรรม
กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
คน/หน่วย วัน/หน่วย จำนวน :หน่วย
กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมบ้านนักเรียน
1.1 เสนอโครงการ
1.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
144
1.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม
1.4 สรุปผลโครงการ
1.5 รายงานผลโครงการ

รวมเงินทั้งสิ้น
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กิจกรรมที่ 2 จัดหาทุนการศึกษา
2.1 เสนอโครงการ
2.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
144
2.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม
2.4 สรุปผลโครงการ
2.5 รายงานผลโครงการ
กิจกรรมที่ 3 แนะแนว
3.1 เสนอโครงการ
3.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
144
3.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม
3.4 สรุปผลโครงการ
3.5 รายงานผลโครงการ
8. หน่วยงำน/ผู้เกี่ยวข้อง
8.1 บุคลากร ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.2 ผู้ปกครองนักเรียน ได้แก่ ผู้ที่ทาหน้าที่ปกครองดูแลนักเรียน
9. ระดับควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
1. นักเรียนโรงเรียนหนองอารีพิทยามีสุขภาพ ประเมิน
แข็งแรง สุขนิสัยที่ดี ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
และอบายมุข พร้อมทั้งได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
2. สรุปกิจกรรมสิ่งที่ได้รับ
รายงาน

เครื่องมือ
แบบประเมิน

เอกสารสรุปการรายงาน

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
10.1 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสภาพแวดล้อมทางสังคม
อย่างทั่วถึง
10.2 นักเรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา
10.3 นักเรียนรู้จักหลีกเลี่ยงภาวะที่เสียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ
( นางภัทรวดี สายแก้ว )
ครู โรงเรียนหนองอารีพิทยา

ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายปัจจุปกร โรงเรี
ไตรพิยพนหนองอารี
ัฒน์ ) พิทยา / แผนปฏิบัติการ ปี 62
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ชื่อกลยุทธ์:
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ชื่อโครงกำร:
โครงการรักการอ่าน
ลักษณะโครงกำร:
โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ: มาตรฐานที่ 2
สนองกลยุทธ์ สพฐ./สพท. :
ข้อที่ 2 ปลูกฝังรักการอ่าน คุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย
และวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร:
นางทรรศนีย์ สายแก้ว
กลุ่มที่รับผิดชอบ:
โรงเรียนหนองอารีพิทยา
1. หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนหนองอารีพิทยา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง
ปัจจุบัน
สภาพทางสังคม วิถีชีวิต และการรับเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา ทาให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้
เปลี่ยนไปจากเดิม การอ่าน มีความสาคัญอย่างมากในการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นการเรียนรู้ทางวิชาการและการรับรู้
ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสาคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพของ
ประชากร แต่ปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีนิสัยรักการอ่าน และไม่รู้จักใช้การอ่านเพื่อพัฒนาจิตใจของตนเอง
ดังนั้นห้องสมุดซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงเรียน จึงจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการห้องสมุด ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแรงกระตุ้น จูงใจ เสริมความรู้สึกให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ และร่วม
กิจกรรม โดยดาเนินการจัดทาในรูปแบบของโครงการรักการอ่าน ซึ่งในโครงการจะเน้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่
หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีนิสัยรักการอ่าน ตามโครงการรักการอ่าน กอปร
กับกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งรัดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูใหม่ โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด จึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า
เป็นคนคิดเป็น ทาเป็น มีนิสัยรักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า ที่เหมาะสมตามสมควรแก่วัยตนเอง
2. เพื่อได้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้
3.เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
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3.1 นักเรียนร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
เชิงคุณภำพ
3.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีการนิสัยรักการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า โดยนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างต่าระดับ 2
ทุกกิจกรรมดังนี้

- กิจกรรมประเมินการอ่านวิเคราะห์เขียน
- บันทึกการอ่าน
4. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน/ระยะเวลำดำเนินงำน
กิจกรรม

ปีกำรศึกษำ 2562
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1. เสนอโครงการ
2. ประชุมชี้แจงและมอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประเมิน
การอ่านวิเคราะห์เขียน
กิจกรรมที่ 2 บันทึกการอ่าน

4. ประเมินผล
5.กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินงำน
กิจกรรมสำคัญ
- กิจกรรมประเมินการอ่านวิเคราะห์เขียน
- บันทึกการอ่าน

ระยะเวลำ
พ.ค. – มี.ค. 63
พ.ค. – มี.ค. 63

งบประมำณ
7,000

ผู้รับผิดชอบ
นางทรรศนีย์ สายแก้ว
นางทรรศนีย์ สายแก้ว

6. งบประมำณ 7,000 บำท
7.รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณรำยกิจกรรม
กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ

คน/หน่วย

วัน/หน่วย

จำนวน:
หน่วย

รวมเงินทั้งสิ้น
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กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประเมินการอ่าน
วิเคราะห์เขียน
1.1 เสนอโครงการ
1.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
1.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม
1.4 สรุปผลโครงการ
1.5 รายงานผลโครงการ
กิจกรรมที่ 2 บันทึกการอ่าน
1.1 เสนอโครงการ
1.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
1.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม
1.4 สรุปผลโครงการ
1.5 รายงานผลโครงการ

นักเรียน
โรงเรียน
หนองอารี
พิทยา

พ.ค. – มี.ค. 63 7,000

นักเรียน
โรงเรียน
หนองอารี
พิทยา

พ.ค. – มี.ค. 63

7,000

8. หน่วยงำน/ผู้เกี่ยวข้อง
8.1 นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำนวน 151 คน
8.2 ครู บุคลำกรภำยในโรงเรียน จำนวน 15 คน
9. ระดับควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีประเมินผล

1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ศึกษาค้นคว้าที่
สังเกต
เหมาะสมตามวัยสมควร
2. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
สังเกต
3. นักเรียนได้บันทึกการอ่าน
สัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนมีมีนิสัยรักการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า ที่เหมาะสมตามสมควรแก่วัยตนเอง
2. นักเรียนมีรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน วิเคราะห์ และเขียน
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(ลงชื่อ)......................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางทรรศนีย์ สายแก้ว)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ)............................................... ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา

ชื่อกลยุทธ์:
กลยุทธ์ที่ 1 ข้อ2 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่อโครงกำร:
โครงการโรงเรียนศีล 5
ลักษณะโครงกำร:
โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:
กลยุทธ์ที่ 1
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ: มาตรฐานที่ 1
สนองกลยุทธ์ สพฐ./สพท. :
กลยุทธ์ที่ 1 ข้อ2 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบโครงกำร:
นางสาคร เอื้อเฟื้อ
กลุ่มที่รับผิดชอบ:
โรงเรียนหนองอารีพิทยา
1. หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนหนองอารีพิทยา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง
ปัจจุบัน
สภาพทางสังคม วิถีชีวิต และการรับเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา ทาให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้
เปลี่ยนไปจากเดิม นักเรียนในโรงเรียนก็ได้รับผลของความเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย จึงทาให้ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
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ขนบธรรมเนียม จารีต และวิถีชีวิตของนักเรียนได้แปรเปลี่ยนไปด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีต และวิถีชีวิตแบบเดิมของไทยคงอยู่กับชาวไทยไว้ให้ลูกหลาน ชนรุ่นหลังได้สืบรักษา
ไว้ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมตามสมควรแก่วัยตนเอง
2. เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ
3. เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที มีความประหยัด ใช้ทรัพย์ส่วนตน ส่วนรวมอย่าง
คุ้มค่า อนุรักษ์ธรรมชาติ
4. เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักเรียนรักความเป็นไทย มีกิริยามารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
3. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
3.1 นักเรียนร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
เชิงคุณภำพ
3.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีการพัฒนาวินัย และมีจิตสานึกของความรับผิดชอบดีขึ้น โดยนักเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างต่าระดับ 2 ทุกคุณธรรมดังนี้
- คุณธรรมการรักษาศีล 5
- ความซื่อสัตย์
- คุณธรรมมีความเมตตา กรุณา เสียสละเพื่อส่วนรวม
- คุณธรรมการประหยัด
- คุณธรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมมารยาทแบบไทย ๆ
4. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน/ระยะเวลำดำเนินงำน
กิจกรรม
ปีกำรศึกษำ 2562
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1. เสนอโครงการ
2. ประชุมชี้แจงและมอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหน้าสาธง
และสวดมนต์ไหว้พระ
กิจกรรมที่ 2 เข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
กิจกรรมที่ 3 การบันทึกความดี
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กิจกรรมที่ 4 จัดบริเวณโรงเรียน
และห้องเรียนตามมาตรฐาน
โรงเรียนวิถีพุทธด้านกายภาพ
กิจกรรมที่ 5 ทาบุญในวันสาคัญ
ทางศาสนา
กิจกรรมที่ 6 ป้ายนิเทศโรงเรียน
วิถีพุทธ
4. ประเมินผล

5. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินงำน
กิจกรรมสำคัญ
ระยะเวลำ
งบประมำณ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหน้าสาธงและสวดมนต์ไหว้พระ ตลอดปีการศึกษา 4,000
กิจกรรมที่ 2 เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 2562
กิจกรรมที่ 3 การบันทึกความดี
กิจกรรมที่ 4 จัดบริเวณโรงเรียนและห้องเรียนตาม
มาตรฐานโรงเรียนวิถีพุทธด้านกายภาพ
กิจกรรมที่ 5 ทาบุญในวันสาคัญทางศาสนา
กิจกรรมที่ 6 ป้ายนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาคร เอื้อเฟื้อ

5. งบประมำณ 10,000 บำท
7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณรำยกิจกรรม
กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ

คน/หน่วย

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมหน้าสาธงและ
สวดมนต์ไหว้พระ
1.1 เสนอโครงการ
1.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
1.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม
1.4 สรุปผลโครงการ
1.5 รายงานผลโครงการ

นักเรียน
โรงเรียน
หนองอารี
พิทยา

จำนวน:
หน่วย
พ.ค. – มี.ค. 63 วัน/หน่วย

รวมเงินทั้งสิ้น
-

-
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
1.1 เสนอโครงการ
1.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
1.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม
1.4 สรุปผลโครงการ
1.5 รายงานผลโครงการ

นักเรียน
โรงเรียน
หนองอารี
พิทยา

พ.ค. – มี.ค. 63

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการบันทึกความดี
1.1 เสนอโครงการ
1.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
1.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม
1.4 สรุปผลโครงการ
1.5 รายงานผลโครงการ

นักเรียน
โรงเรียน
หนองอารี
พิทยา

กิจกรรมที่ 4 จัดบริเวณโรงเรียนและ
ห้องเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนวิถีพุทธ
ด้านกายภาพ
1.1 เสนอโครงการ
1.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
1.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม
1.4 สรุปผลโครงการ
1.5 รายงานผลโครงการ
กิจกรรมที่ 5 จัดบริเวณโรงเรียนและ
ห้องเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนวิถีพุทธ
ด้านกายภาพ
1.1 เสนอโครงการ
1.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
1.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม
1.4 สรุปผลโครงการ
1.5 รายงานผลโครงการ

นักเรียน
โรงเรียน
หนองอารี
พิทยา

พ.ค.– มี.ค. 63 -

นักเรียน
โรงเรียน
หนองอารี
พิทยา

พ.ค – มี.ค. 63 -

พ.ค.– มี.ค. 63
-

-

โรงเรียนหนองอารีพิทยา / แผนปฏิบัติการ ปี 62

120

กิจกรรมที่ 5 ป้ายนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธ
1.1 เสนอโครงการ
1.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
1.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม
1.4 สรุปผลโครงการ
1.5 รายงานผลโครงการ

นักเรียน
โรงเรียน
หนองอารี
พิทยาป้าย
นิเทศ
โรงเรียนวิถี
พุทธ

พ.ค.– มี.ค. 63 -

8. หน่วยงำน/ผู้เกี่ยวข้อง
8.1 นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำนวน 144 คน
8.2 ครู บุคลำกรภำยในโรงเรียน จำนวน 15 คน
9. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีประเมินผล

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสมตามสมควร
2. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเมตตา
กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ
3. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที มีความประหยัด
ใช้ทรัพย์ส่วนตน ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า อนุรักษ์
ธรรมชาติ
4. นักเรียนรักความเป็นไทย
มีกิริยามารยาทที่
เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย

เครื่องมือที่ใช้

สังเกต

แบบสังเกต

สังเกต

แบบสังเกต

สัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์

สังเกต

แบบสังเกต

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมตามสมควรแก่วัยตนเอง
7.2 นักเรียนมีจิตสานึก มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ
7.3 นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที มีความประหยัด ใช้ทรัพย์ส่วนตน ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า อนุรักษ์
ธรรมชาติ
7.4 นักเรียนรักความเป็นไทย มีกริยามารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
7.5 นักเรียนได้เรียนรู้ระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน
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(ลงชื่อ)......................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาคร เอื้อเฟิ้อ)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางทรรศนีย์ สายแก้ว)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ)............................................... ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา
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ชื่อกลยุทธ์:
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ชื่อโครงกำร:
โครงการชุมชนสัมพันธ์ (อ,ป)
ลักษณะโครงกำร:
โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน:
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ: มาตรฐานที่ 3
สนองกลยุทธ์ สพฐ./สพท. :
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบโครงกำร:
ครูทุกท่าน (ครูประจาหมู่บ้าน)
กลุ่มที่รับผิดชอบ:
โรงเรียนหนองอารีพิทยา
1. หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนหนองอารีพิทยาเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้และบริการชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและความ
ร่วมมือ เจตคติที่ดีโรงเรียนและชุมชนต้องสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน โรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนจะต้องเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชนและให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ชุมชน
เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน
เพื่อแสวงเครือข่ายในการร่วมมือจัดการการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1.เพื่อสร้างความร่วมมือความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและชุมชน
ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2.เพื่อให้ชุมชน
องค์กรปกครองท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
2.3.เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลและสื่อสารระหว่างโรงเรียนและชุมชน
2.4.เพื่อรวมกลุ่มสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่า
3. เป้ำหมำย
ด้านปริมาณ
จัดทาเอกสารเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนเดือนละ1ครั้ง
จัดประชุมผู้นาชุมผู้ปกครองนักเรียน
อย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้ง
เมื่อชุมชนมีกิจกรรมบุคลากรในโรงเรียนจะต้องเข้าร่วม
ประสานความร่วมมือจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียน
จัดตั้งชมรมสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่า
1
ชมรม
ด้านคุณภาพ
ชุมชนมีความเข้าใจ
และให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียน
บ้าน
วัด
มีความสามัคคีเข้าใจร่วมมือซึ่งกันและกัน
- โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4. ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
กิจกรรม

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

.

.

.

.

.

1. เสนอโครงการ
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2.
ประชุมชี้แจงและมอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้ปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 4 ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
กิจกรรมที่ 5 ร่วมงานกับชุมชน
4. ประเมินผล
5. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินงำน
กิจกรรมสำคัญ
ระยะเวลำ
กิจกรรมที่
1
ประชุมผู้ปกครองและ ตลอดปีการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 3 ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
กิจกรรมที่ 4 ร่วมงานกับชุมชน

งบประมำณ
2,000

ผู้รับผิดชอบ
ครูทุกท่าน (ครูประจา
หมู่บ้าน)

6. งบประมำณ 2,000 บำท

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณรำยกิจกรรม
กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ

คน/หน่วย

วัน/หน่วย

จำนวน:หน่วย รวมเงินทั้งสิ้น
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กิจกรรมที่
1
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
1.1 เสนอโครงการ
1.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
1.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม
1.4 สรุปผลโครงการ
1.5 รายงานผลโครงการ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์
1.1 เสนอโครงการ
1.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
1.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม
1.4 สรุปผลโครงการ
1.5 รายงานผลโครงการ

ผู้ปกครอง
พ.ค. – มี.ค. 63
นักเรียน ,
หน่วยงานรัฐ ,
วัด , บ้าน ,
หน่วยงาน
เอกชน

-

ผู้ปกครอง
พ.ค. – มี.ค. 63
นักเรียน ,
หน่วยงานรัฐ ,
วัด , บ้าน ,
หน่วยงาน
เอกชน

-

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประสานงานกับหน่วยงานอื่น
1.1 เสนอโครงการ
1.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
1.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม
1.4 สรุปผลโครงการ
1.5 รายงานผลโครงการ

ผู้ปกครอง
พ.ค. – มี.ค. 63 นักเรียน ,
หน่วยงานรัฐ ,
วัด , บ้าน ,
หน่วยงาน
เอกชน

-

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมร่วมกับชุมชน
1.1 เสนอโครงการ
1.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน
1.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม
1.4 สรุปผลโครงการ
1.5 รายงานผลโครงการ

ผู้ปกครอง
พ.ค. – มี.ค. 63 1
นักเรียน ,
หน่วยงานรัฐ ,
วัด , บ้าน ,
หน่วยงาน
เอกชน

8. หน่วยงำน/ผู้เกี่ยวข้อง
8.1 นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำนวน 144 คน
8.2 ครู บุคลำกรภำยในโรงเรียน จำนวน 15 คน
8.3 วัด บ้ำน หน่วยงำนรัฐ หน่วยงำนเอกชน
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9. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีประเมินผล
ชุมชนมีความเข้าใจ
และให้ความร่วมมือ สังเกต
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
- โรงเรียน บ้าน วัด มีความสามัคคีเข้าใจร่วมมือ สังเกต
ซึ่งกันและกัน
- โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน สัมภาษณ์
การศึกษา

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
รูปภาพ

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
10.1.ผู้ปกครองชุมชนได้รับทราบข่าวสารจากทางโรงเรียน
10.2.โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดี
10.3.ชุมชนจัดหาทุนเพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาโรงเรียน
10.4.ผลการจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

(ลงชื่อ)......................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางเกสร พลเหลา)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา
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(ลงชื่อ)............................................... ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา

ชื่อโครงกำร
โครงการเรียนฟรี(การจัดหาอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน)
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
สนอง กลยุทธ์ สพฐ. / สพท.
ที่ 1 ข้อที่ 1
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.2
แผนงำน
บริหารงบประมาณ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนหนองอารีพิทยา
ผู้รับผิดชอบ
นางเกสร พลเหลา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักกำรและเหตุผล
ตามนโยบายรัฐบาลให้นักเรียนเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยรัฐบาลได้จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน หนังสือ
ยืมเรียนให้โรงเรียนและนักเรียนอย่างเพียงพอเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
นอกจากนี้แล้วยังจัดสรร
งบประมาณให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้โดยตรง เพื่อให้เกิดการพัฒนาความคิด จินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์เกิดกับนักเรียนแล้วนาความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาการเรียนของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพส่งผู้ให้นักเรียนมีผลการเรียน ดีขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียนครบทุกคน
2.2 เพื่อให้โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย
3. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
3.1 นักเรียนได้รับเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน 100 %
เชิงคุณภำพ
3.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีทักษะชีวิตที่ดีและมีคุณภาพ
4. วิธีกำรดำเนินงำน
1. ประชุมวางแผนเพื่อจัดทาโครงการ
2. เขียนโครงการและนาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
3. แต่งตั้งคณะทางาน และแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบ
4. ดาเนินการตามแผน
5. ติดตาม และประเมินผล
6. สรุปและรายงานผล
5. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
กิจกรรมสำคัญ

ระยะเวลำ
พ. มิ. ก. ส. ก.
ค. ย. ค. ค. ย.

1. ประชุมชี้แจงโครงการ
2. เสนอแต่งตั้งคณะทางาน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่ 1 เครื่องแบบ
นักเรียน
กิจกรรมที่ 2 อุปกรณ์การ
เรียน
กิจกรรมที่ 3 หนังสือเรียน
4. ประเมินผล

ต. พ. ธ. ม. ก. มี. งบประมำณ ผู้รับผิด
ชอบ
ค. ย. ค. ค. พ. ค.
เกสร
เกสร
เกสร

เกสร

6. งบประมำณ
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ จานวน

191,905 บาท

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณรำยกิจกรรม
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กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ

คน/หน่วย

กิจกรรมที่ 1. ประชุมชี้แจงโครงการ
กิจกรรมที่ 2 เสนอแต่งตั้งคณะทางาน
กิจกรรมที่ 3. ดาเนินงานตามโครงการ
3. 1 เครื่องแบบนักเรียน
3. 2 อุปกรณ์การเรียน
3.3 หนังสือเรียน

0
0

วัน/
หน่วย
0
0

จำนวน
หน่วย
0
0

: รวมเงิน
ทั้งสิ้น
0
0
191,905

8. หน่วยงำน/ผู้เกี่ยวข้อง
8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.2 ผู้ปกครองและชุมชน
8.3 นักเรียนโรงเรียนหนองอารีพิทยา
9. ระดับควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.นักเรียนมีเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน
2. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ที่เหมาะสมและหลากหลาย

วิธีประเมินผล
-รายงานผล
-รายงานผล

เครื่องมือที่ใช้
-แบบรายงานผล
-แบบรายงานผล

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
10.1 เพื่อให้นักเรียนมีเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียนครบทุกคน
10.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีทักษะชีวิตที่ดีและมีคุณภาพ

(ลงชื่อ)..................................ผู้เสนอโครงการ
(นางเกสร พลเหลา)
ครู โรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ)...................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์)
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ครู โรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ)................................ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการ โรงเรียนหนองอารีพิทยา
ชื่อกลยุทธ์
ชื่อโครงกำร
ประถม)

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
โครงการพัฒนาผู้เรียน(งบเรียนฟรีหมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

(ปฐมวัยและ

- ค่ายวิชาการ
- ค่ายคุณธรรม/ ค่ายลูกเสือ
- กิจกรรม ICT
- กิจกรรมทัศนศึกษา
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ สพฐ./สพท.
ที่ 1
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 3
แผนงำน
งานวิชาการ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนหนองอารีพิทยา
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางสาวกมลวรรณ กัลยาบุตร, นายจิรันตร์ นันทะเสน, นางภัทรวดี สายแก้ว,
นายฑีฆาวุธ พลที
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีการศึกษา 2562
1. หลักกำรและเหตุผล
การจัดกิจกรรมโครงการเรียนฟรี๑๕ปี เป็นโครงการที่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างมากซึ่งในโครงการเป็นโครงการที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
เข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรม ICT และกิจกรรมทัศนศึกษา ที่
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ อยู่ร่วมกับสังคมได้ ก้าวไกลทางวิชาการ เบิกบานอย่างมีความสุข
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนหนองอารีพิทยาได้นาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญา และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรระดับสถานศึกษา นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้
2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อลดภาระรายจ่ายของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
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2.2 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 เพื่อฝึกค่านิยมอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนการเป็นคนดี
2.4 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้มีความรู้เพิ่มขึ้น
2.5 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวันและการศึกษาค้นคว้า
2.6 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้เป็นการเปิดโลกทัศน์ในการศึกษา
3. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
3.1 นักเรียนโรงเรียนหนองอารีพิทยาทุกคนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
3.2 มีแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายและเหมาะสม
เชิงคุณภำพ
3.1 ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารค้นคว้าเพิ่มขึ้น
3.3 นักเรียนได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์มากขึ้น
4. วิธีกำรดำเนินงำน
1. ประชุมวางแผนเพื่อจัดทาโครงการ
2. เขียนโครงการและนาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
3. แต่งตั้งคณะทางาน และแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบ
4. ดาเนินการตามแผน
5. ติดตาม และประเมินผล
6. สรุปและรายงานผล
5. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
กิจกรรม

1.เสนอโครงการ
2.ประชุมชี้แจง
3.ติดต่อประสานงาน
4.จัดหา/เบิกจ่าย
งบประมาณ
5.ดาเนินงานตาม
โครงการ
- ค่ายวิชาการ

ระยะเวลา
พ. มิ. ก.
ค. ย. ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค ม.
. ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม. งบประมาณ
ย.

ผู้รับผิดชอบ

15,000
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- ค่ายคุณธรรม/ ค่าย
ลูกเสือ
- กิจกรรม ICT
- กิจกรรมทัศนศึกษา
6.การประเมินผล
รวมทั้งสิ้น
6. งบประมำณ
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ จานวน

15,000

จิรันตร์

8,700
40,000
78,700

ภัทรวดี
ฑีฆาวุธ

78,700 บาท

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณรำยกิจกรรม
กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ

คน/หน่วย

กิจกรรมที่ 1. ประชุมชี้แจง
กิจกรรมที่ 2. ติดต่อประสานงาน
กิจกรรมที่ 3. ดาเนินงานตามโครงการ
- ค่ายวิชาการ
- ค่ายคุณธรรม/ ค่ายลูกเสือ
- กิจกรรม ICT
- กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมที่ 4. การประเมินผล

-

0

วัน/
หน่วย
-

จำนวน
หน่วย
-

: รวมเงิน
ทั้งสิ้น
-

0

15,000
15,000
8,700
40,000
78,700

15,000
15,000
8,700
40,000
78,700

8. หน่วยงำน/ผู้เกี่ยวข้อง
8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.2 ผู้ปกครองและชุมชน
8.3 นักเรียนโรงเรียนหนองอารีพิทยา
9. ระดับควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และ -สารวจ
-แบบสารวจ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
-สารวจ
-แบบสารวจ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์
-สัมภาษณ์
-แบบสัมภาษณ์
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3.นักเรียนมีความรู้

มีคุณธรรม มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ -สารวจ
การสื่อสารค้นคว้าเพิ่มขึ้น
-สัมภาษณ์

-แบบสารวจ
-แบบสัมภาษณ์

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
10.1 ครูมีการนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
10.2 มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
10.3 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์
(ลงชื่อ).................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวกมลวรรณ กัลยาบุตร)
ครู โรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ).................................. ผู้เสนอโครงการ
(นายจิรันตร์ นันทะเสน)
ครู โรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ).................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางภัทรวดี สายแก้ว)
ครู โรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ).................................. ผู้เสนอโครงการ
(นายฑีฆาวุธ พลที)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ)...................................ผู้เห็นชอบโครงการ (ลงชื่อ).................................. ผู้อนุมัติโครงการ
(นางทรรศนีย์ สายแก้ว)
(นายประกอบ สายแก้ว)
ครู โรงเรียนหนองอารีพิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา
ชื่อกลยุทธ์ : กลยุทธ์ ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อโครงกำร โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (อ,ป)
สนองกลยุทธ์ สพฐ/สพท. ข้อที่ 1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.5
แผนงำน
งานบริหารทั่วไป
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนหนองอารีพิทยา
ผู้รับผิดชอบ
นายสุพจน์ สะดวก
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
1. หลักกำรและเหตุผล
จากสภาพปัญหาสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้เปลี่ยนไปจากเดิม ธรรมชาติถูกทาลาย
ด้วยน้ามือของมนุษย์อย่างมาก โรงเรียนเป็นสถานที่ทางานเป็นแหล่งที่อยู่ของคนส่วนรวม จาเป็นจะต้องอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปของโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน เป็นแหล่งพักผ่อนของนักเรียน และเรียนรู้
ในสถานศึกษาอีกด้วย โรงเรียนหนองอารีพิทยา ตระหนักถึงสภาพปัญหานี้ จึงดาเนินจัดทาโครงการนี้ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้
2.2 เพื่อให้นักเรียนร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนจัดขึ้น
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบทาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
3.เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
3.1 นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมดูแลพัฒนาโรงเรียน มีความรับผิดชอบ และมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน
เชิงคุณภำพ
3.2 นักเรียนมีพฤติกรรมทีดีมีส่วนร่วมกิจกรรมความสะอาดให้ น่าอยู่ น่าอาศัย และตระหนักให้ความ
ร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

4. ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
กิจกรรม
ระยะเวลา
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
1. เสนอโครงการ
2. ประชุมชี้แจงและมอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซมอาคาร
เรียน และอาคารประกอบ
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงบริเวณ
โรงเรียน
กิจกรรมที่ 3 ปลูกต้นไม้
กิจกรรมที่ 4 จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการพัฒนาอาคารและ
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 4 แยกขยะ
4. ประเมินผล
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5. ทรัพยำกรที่ต้องกำร
5.1 งบประมาณ จานวน 18,000 บาท
5.2 บุคลากร ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
6. รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
งบประมำณจำแนกตำมรำยกำร
กิจกรรม
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
1.เสนอโครงการ
2.ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทางาน 3.ครูปฏิบัติกิจกรรม
18,000
4.สรุปผลโครงการ
5.รายงานผลโครงการ
รวม
18,000
7. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีประเมินผล
1. บริเวณโรงเรียนความสะอาด น่าอยู่ น่าอาศัย
สังเกต
2. นักเรียนตระหนักและร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สังเกต
ในโรงเรียนและชุมชน
สัมภาษณ์
3.บริเวณโรงเรียนสวยงามขึ้น น่าอยู่ น่าเรียน และมีโรง สังเกต
จอดรถ สาหรับครูและนักเรียน
สัมภาษณ์

อื่นๆ
-

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
-

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 นักเรียนไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในโรงเรียน
7.2 นักเรียนร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนจัดขึ้น
7.3 นักเรียนรู้จักทาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
7.4 นักเรียนมีอาคารเรียนที่ดีและเหมาะสม

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

(ลงชื่อ)............................. ผู้ตรวจสอบโครงการ
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(นายสุพจน์ สะดวก)
ครู โรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ)..............................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางทรรศนีย์ สายแก้ว)
ครู โรงเรียนหนองอารีพิทยา

(นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์)
ครู โรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ)............................... ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการ โรงเรียนหนองอารีพิทยา

ชื่อกลยุทธ์ :
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพและการศึกษาทุกระบบ
ชื่อโครงกำร
โครงการแข่งขันกีฬา (อ,ป)
สนองกลยุทธ์ สพฐ./สพท. ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและการศึกษาทุกระบบ
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1
แผนงำน
งานวิชาการ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนหนองอารีพิทยา
ผู้รับผิดชอบ
นายฑีฆาวุธ พลที
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
1. หลักกำรและเหตุผล
การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจ การคิดเป็นเหตุเป็นผลถึงวิธีการ ความเป็นมา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรากฐานทางวัฒนธรรม เห็น
คุณค่าและเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าสิ่งรอบตัว พัฒนาเจตคติ สมาธิ รสนิยมส่วนตัว มีทักษะกระบวนการ วิธีการ
แสดงออกอย่างอิสระ ทาให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ดัดแปลงจินตนาการ มี
สุนทรียภาพและเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรมไทยและสากล
2. วัตถุประสงค์
2. 1 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา
2.2 นักเรียนได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม มีความเชื่อมั่นในตนเอง และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
2.3 ผู้เรียนมีความตระหนัก ชื่นชมในคุณค่าของศิลปะ ดนตรี กีฬา อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
3. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
3.1 นักเรียนโรงเรียนหนองอารีพิทยาร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี
กีฬาอย่างทั่วถึง
เชิงคุณภำพ
3.2 นักเรียนได้รับการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาอย่างทั่วถึงทุกคน
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4. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน/ระยะเวลำดำเนินงำน
กิจกรรม
ระยะเวลำ
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.เสนอโครงการ
2.ประชุมชี้แจง
3.ติดต่อประสานงาน
4.จัดหา/เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่ 1 กีฬากลุ่ม
กิจกรรมที่ 2 กีฬาเขต
กิจกรรมที่ 4 กีฬาสีภายใน
กิจกรรมที่ 5 จัดหาอุปกรณ์กีฬา
6.การประเมินผล
5. ทรัพยำกรที่ต้องกำร
5.1 เงินงบประมาณ จานวน 10,000 บาท
5.2 ทรัพยากร ไดแก่ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนหนองอารีพิทยา
6. รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
กิจกรรม
1.เสนอโครงการ
2. ประชุมชี้แจง
3. เสนอแต่งตั้งคณะทางาน
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการ
6.รายงานผลโครงการ
รวม

งบประมำณจำแนกตำมรำยกำร
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
10,000
10,000

อื่นๆ
-

7. กำรประเมินผล
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ตัวชี้วัด

วิธีประเมินผล
-สังเกต

1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา

2. นักเรียนได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม มีความเชื่อมั่น
-สอบถาม
ในตนเอง และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
3. ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย
และการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

-สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสังเกต
-แบบสอบถาม

-แบบสอบถาม

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
7.2 นักเรียนได้แสดงออกอย่างอิสระและสร้างสรรค์

(ลงชื่อ)..................................ผู้เสนอโครงการ
(นายฑีฆาวุธ พลที)
พนักงานราชการ โรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ...................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางทรรศนีย์ สายแก้ว)
ครู โรงเรียนหนองอารีพิทยา
ชื่อโครงกำร

(ลงชื่อ)....................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์)
ครู โรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ)................................ ผู้อนุมัติโ ครงการ
(นายประกอบ สายแก้ว)
ผู้อานวยการ โรงเรียนหนองอารีพิทยา

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สนองกลยุทธ์ สพฐ./สพท. ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและการศึกษาทุกระดับ
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
วิชาการ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนหนองอารีพิทยา
ผู้รับผิดชอบ
นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์
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ลักษณะโครงกำร

โครงการต่อเนื่อง

1. หลักกำรและเหตุผล
งานวิชาการถือเป็นงานหลักที่สาคัญของโรงเรียน เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนก้าวหน้า และทันสมัย
สนองต่อการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 การวัดและประเมินผลจึง
ควรจัดให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ผลกรทดสอบ
รวบยอดระดับสถานศึกษาเฉลี่ยตามเกณฑ์ สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือด้วยวิธีต่าง ๆ ใช้ภาษา
สื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
2.2 เพื่อให้สถานศึกษามีผลการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเฉลี่ยตามเกณฑ์
2.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
2.4 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
3. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
3.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ร้อยละ 100
เชิงคุณภำพ
3.2 มีผลการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กาหนด นักเรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้ดีเป็นส่วนมาก และนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้
คล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ

4. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน/ระยะเวลำดำเนินงำน
กิจกรรม
ระยะเวลำ
พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.
.
ค.
1. ประชุมชี้แจงโครงการ
2. เสนอแต่งตั้งคณะทางาน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่ 1 สอนซ่อมเสริม
กิจกรรมที่ 2 วัดผลประเมินผล
กิจกรรมที่ 3 ติวเตรียมสอบ
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กิจกรรมที่ 4 วิจัยในชั้นเรียน
กิจกรรมที่ 5 แข่งขันทักษะ
วิชาการ
กิจกรรมที่ 6 เข้าค่ายอบรมตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
4. ประเมินผล
รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
5. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินงำน
กิจกรรมสำคัญ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม

ทรรศนีย์

ระยะเวลำ
ตลอดปีการศึกษา

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมติวเตรียมสอบ

ตลอดปีการศึกษา

กิจกรรมที่ - กิจกรรมวิจัยในชัน้ เรียน

ตลอดปีการศึกษา

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
3,000
ครูปัจจุปกร ไตร
พิพัฒน์
ครูปัจจุปกร ไตร
พิพัฒน์
ครูปัจจุปกร ไตร
พิพัฒน์

6.งบประมำณ 60,000 บำท

7. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
2. สถานศึกษามีผลการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเฉลี่ยตามเกณฑ์
3.นักเรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ

วิธีประเมินผล
-ทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้
-แบบทดสอบ

-ทดสอบ

-แบบทดสอบ

-ทดสอบ
-สังเกต

-แบบทดสอบ
-แบบสังเกต

และ

4.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
8.หน่วยงำน/ผู้เกี่ยวข้อง
8.1 บุกคลากรโรงเรียนหนองอารีพิทยา
8.2 นักเรียน ได้แก่ผู้ที่เรียนอยู่โรงเรียนหนองอารีพิทยา
8.3 วิทยากร ได้แก่ผู้ที่ได้รับเชิญมาให้ความรู้
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
7.2 นักเรียนนาผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงการเรียนของตนเองและเพื่อน
7.3 นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และใช้ในชีวิตประจาวัน
7.4 ครูนาผลการเรียนรู้ไปปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให้กับนักเรียน
7.5 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

(ลงชื่อ...................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์)
ครู โรงเรียนหนองอารีพิทยา
(ลงชื่อ)....................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นางทรรศนีย์ สายแก้ว)
ครู โรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ)................................ ผูอ้ นุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการ โรงเรียนหนองอารีพิทยา
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ชื่อโครงกำร
จัดจ้ำงครูผู้สอน
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ที่ 2
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงเกสร พลเหลำ
แผนงำน
งำนวิชำกำร
ระยะเวลำดำเนินงำน
ตลอดปีกำรศึกษำ 2562
..............................................................................................................................................................................
1. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนหนองอารีพิทยา มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนบางชั้นมีจานวนมาก เพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนและเพิ่มปริมาณในการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนจึงได้พิจารณาและจัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ
2.2 ลดภาระงานของครู ครูสามารถดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 มีครูผู้สอนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น
3.2.2 ลดปริมาณงานครูทาให้ครูมีเวลาในการเตรียมการสอนเพิ่มมากขึ้น
4. กิจกรรม
กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
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1.ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่ เพื่อวางแผนการดาเนินงาน
เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการ
เพือ่ ขออนุมัติการดาเนินงาน
3.ดาเนินงานตามโครงการ เพือ่ ให้มีครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ
ได้แก่กิจกรรมดังต่อไปนี้
-การจัดหาครูผู้สอน
- การดาเนินการสอน
การวัดผลประเมินผล
ประสิทธิภาพเพื่อจ้างต่อ

นางเกสร พลเหลา
ตลอดปี
กำรศึกษำ 2562

5. งบประมำณ
5.1 รวมทั้งหมด 50,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
1. ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอโครงการ
3. ดาเนินงานตามโครงการ

6. กำรวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. มีครูผู้สอนเพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพ
2. ลดภาระครู
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

งบประมาณ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

50,000

ค่าจัดจ้างครูผู้สอนรายเดือน

วิธีการวัด
1. ประเมินผลการสอน
2. สอบถาม
3. การรายงานผล

เครื่องมือ
1. แบบประเมินการสอน
2. แบบสอบถาม
3. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ
7.2 ครูมีภาระงานลดลง
7.3 มีครูครบชั้นเรียน
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ
( นางเกสร พลเหลา )
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ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา
(ลงชื่อ)........................ .......................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา

ชื่อโครงกำร
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้นกั เรียนก่อนประถม
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 1
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 1
สนองกลยุทธ์ สพฐ.

ข้อที่ 1
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงสำวกมลำ วงษ์เจริญ
แผนงำน
งำนวิชำกำร
ระยะเวลำดำเนินงำน
ตลอดปีกำรศึกษำ 2562
..........................................................................................................................................................
1. หลักกำรและเหตุผล
สภาพปัจจุบันโรงเรียนหนองอารีพิทยามีนักเรียนในระดับอนุบาลจานวน 32 คน สภาพอาคารเก่าทดโทรม
หลังคารั่ว ห้องน้ามีน้าซึม เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเรียน อีกทั้งสภาพสนามเด็กเล่นของโรงเรียนมี
สภาพที่ชารุดทรุดโทรมเกรงจะเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ห้องอนุบาลให้มีสภาพน่าอยู่น่าเรียน ปลอดภัย
2. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีสภาพปลอดภัย
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของนักเรียนให้มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น
3. เป้ำหมำย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1. ครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนหนองอารีพิทยา
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 มีห้องเรียน สนามเด็กเล่น ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย น่าอยู่ น่าเรียน
3.2.2 นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเพิ่มขึ้น

4. กิจกรรม

กิจกรรม
1.ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
เพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน
เพื่อขออนุมัติการ
ดาเนินงาน
3.ดาเนินงานตามโครงการ มีห้องเรียนและสนามเด็ก ตลอดปีการศึกษา
ได้แก่กิจกรรมดังต่อไปนี้ เล่นที่ได้มาตรฐาน
2562

ผู้รับผิดชอบ
ครูกมลา วงษ์เจริญ
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ปรับปรุงสภาพ
ห้องเรียนให้น่าอยู่
ปลอดภัย และสนามเด็ก
เล่น
- หางบประมาณในการ
จัดสร้างห้องอนุบาลและ
สนามเด็กเล่นให้ได้
มาตรฐาน
5. งบประมำณ
5.1 รวมทั้งหมด 7,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
1.ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการ
3.ดาเนินการตามแผนงาน
การจัดสภาพห้องเรียนให้น่า 7,000
อยู่
(จัดหางบบริจาค)
- การต่อเติม จัดสร้างห้อง
อนุบาล สนามเด็กเล่น

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินงาน
ค่าก่อสร้าง

6.กำรวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ วิธีการวัด
มีห้องเรียน สนามเด็กเล่น ที่ได้ จากการทดสอบ
มาตรฐาน ปลอดภัย น่าอยู่ น่า
เรียน
นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
เพิ่มขึ้น

เครื่องมือ
แบบทดสอบ

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 มีห้องเรียน สนามเด็กเล่น ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย น่าอยู่ น่าเรียน
7.2 นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเพิ่มขึ้น
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(ลงชื่อ)................ ...............................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกมลา วงษ์เจริญ)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา
(ลงชื่อ).................. .............................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา

ชื่อโครงกำร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 1
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อที่ 1
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงทรรศนีย์ สำยแก้ว
แผนงำน
งำนวิชำกำร
ระยะเวลำดำเนินงำน
ตลอดปีกำรศึกษำ 2562
..........................................................................................................................................................
1. หลักกำรและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเป็นวิธีการสอนแบบหนึ่งที่เน้นกิจกรรมไปที่ตัวเด็กเพื่อให้
เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นให้เด็กได้คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยมีครูคอยให้คาปรึกษาแนะนา
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
3. เป้ำหมำย
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3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยาทุกคน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

4. กิจกรรม
กิจกรรม
1ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการ

เป้าหมาย
เพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน
เพื่อขออนุมัติการ
ดาเนินงาน
3.ดาเนินงานตามโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ได้แก่กิจกรรมดังต่อไปนี้ แต่ละบุคคล
-กิจกรรมเตรียมตัวก่อน
สอน
-กิจกรรมการหาสื่อ
อุปกรณ์ในการสอน
-กิจกรรมสอนซ่อมเสริม
-กิจกรรมเขียนตามคา
บอก
-กิจกรรมภาษาอังกฤษ
-การจัดห้องให้น่าอยู่น่า
เรียน
5. งบประมำณ
5.1 รวมทั้งหมด 65,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
นางทรรศนีย์ สายแก้ว

ตลอดปีการศึกษา
2562
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กิจกรรม

งบประมาณ

รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ

1ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการ
3.ดาเนินการตามแผนงาน
65,000
- จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
-จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (เช่น
จัดทาโครงงานหนังสือทามือ นิทานคุณธรรม)
- จัดห้องเรียนให้มีความน่าอยู่น่าเรียน

ค่าวัสดุ
ดาเนินงาน

อุปกรณ์ในการ

6. กำรวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ครูสามารถจัดการเรียนการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญได้

วิธีการวัด
จากการสอบถาม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน เป็น
สาคัญ
7.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น

(ลงชื่อ)................ ...............................ผู้เสนอโครงการ
(นางทรรศนีย์ สายแก้ว)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ).................. .............................ผู้อนุมัติโครงการ
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(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา
ชื่อโครงกำร
โครงกำรวันสำคัญ
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 2
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อที่
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงจินตนำ สุทธิสนธ์, กมลำ วงษ์เจริญ, นำยจิรันตร์ นันทะเสน, นำง
วิจิตรำ ไตรพิพัฒน์
แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป
ระยะเวลำดำเนินงำน
ตลอดปีกำรศึกษำ 2562
...........................................................................................................................................................
1. หลักกำรและเหตุผล
กิจกรรมวันสาคัญเป็นกิจกรรมที่ราลึกถึงความสาคัญที่เกิดขึ้นในอดีตและเป็นสิ่งย้าเตือนให้ปฏิบัติ อันเป็น
วัฒนธรรมอันดีของประเทศไทยที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ซึ่งการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนมีความสาคัญต่อ
การจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งการให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเป็นกาลังสาคัญที่
จะช่วยพัฒนาโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญในการร่วมกิจกรรมวันสาคัญและกิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งในวัดและชุมชน
2.2 เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมการศึกษาร่วมกับโรงเรียน
2.3 เพื่อปลูกฝังและฝึกฝนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
2.4 เพื่อเสริมสร้างการแสดงออกของนักเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนหนองอารีพิทยาทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสาคัญและปฏิบัติกิจกรรมตามวันสาคัญที่เกิดขึ้น
3.2.2 นักเรียนได้แสดงความด้านความสามารถที่เกี่ยวกับกิจกรรมวันสาคัญ
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4. กิจกรรม
กิจกรรม
เป้ำหมำย
1.ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่ เพื่อวางแผนการดาเนินงาน
เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการ
3.ดาเนินงานตามโครงการ
ได้แก่กิจกรรมดังนี้
-วันไหว้ครู
-วันสาคัญทางศาสนา
-วันแม่แห่งชาติ
-วันเด็กแห่งชาติ
- วันสาคัญทางลูกเสือ
- ปัจฉิมนิเทศ

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ
นำงจินตนำ สุทธิสนธ์,
กมลำ วงษ์เจริญ, นำยจิ
รันตร์ นันทะเสน,นำงวิจิ
ตรำ ไตรพิพัฒน์

เพื่อขออนุมัติการดาเนินงาน
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง ปีการศึกษา 2562
ระเยียวทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญกับชุมชน
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัน
สาคัญและได้แสดงออกด้าน
ความสามารถต่าง ๆ

5. งบประมำณ
5.1 รวมทั้งหมด 7,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
1.ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการ
3.ดาเนินงานตามโครงการ
-ระดับก่อนประถมศึกษา
-ระดับประถมศึกษา
6. กำรวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

7,000

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ

วิธีการวัด
เครื่องมือ
โรงเรียนหนองอารีพิทยา / แผนปฏิบัติการ ปี 62

151

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองระเยียวได้ร่วม 1. สอบถาม
ประกอบกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ทั้งในวัด 2. สังเกต
และชุมชน

1. สอบถาม
2. สังเกต

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งในวัดและชุมชน
7.2 ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมการศึกษาร่วมกับโรงเรียน
7.3 นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสาคัญ ได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านต่าง ๆ

(ลงชื่อ)................ ...............................ผู้เสนอโครงการ
(
)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ).................. .............................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา
ชื่อโครงกำร
จัดหำปัจจัยพื้นฐำน
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 3
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อที่ 2
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงเกสร พลเหลำ
แผนงำน
งำนบริหำรทั่วไป
ระยะเวลำดำเนินงำน
ตลอดปีกำรศึกษำ 2562
..................................................................................................................................................................
1. หลักกำรและเหตุผล
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โรงเรียนหนองอารีพิทยามีนักเรียนที่ยากจน เป็นหมู่บ้านที่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากไม่อยู่
บ้านซึ่งหากมีการจัดหาปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนจะช่วงแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนทาให้นักเรียนมาเรียนโดยไม่ต้องมีภาระ ไม่ต้องห่วง โรงเรียนมีความประสงค์ที่จะ
จัดการศึกษาให้เปล่ากับนักเรียนทุกคน ดังคาที่ว่า โรงเรียนบ้านหนองระเยียว เป็นโรงเรียนดี เรียนฟรี มีมาตรฐาน
ใกล้บ้าน เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดภาระรายจ่ายของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นต่อการเรียนได้ใช้
3. เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม
3. เป้ำหมำย
3.1. เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนหนองอารีพิทยา
3.2. เชิงคุณภาพ
3.2.1 ลดภาระรายจ่ายผู้ปกครอง
3.2.2 นักเรียนมีปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นต่อการเรียนการสอนทุกคน

4. กิจกรรม
กิจกรรม
เป้ำหมำย
1.ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่ เพื่อวางแผนการดาเนินงาน
เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติการดาเนินงาน
3.ดาเนินงานตามโครงการ เพื่อให้นักเรียนมี
ได้แก่กิจกรรมดังต่อไปนี้ ปัจจัยพื้นฐานทุกคน
-การหาปัจจัยพื้นฐาน
5. งบประมำณ
5.1 รวมทั้งหมด 50,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมำณ
1.ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการ

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ
นางเกสร พลเหลา

ตลอดปีการศึกษา
2562

รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
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3.ดาเนินงานตามโครงการ

50,000

จัดหาปัจจัยพื้นฐาน

6.กำรวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
วิธีกำรวัด
นักเรียนมีปัจจัยพื้นฐานเช่น เครื่องแต่ง 1.สารวจนักเรียนที่ได้รับ
กาย ครบทุกคน
จัดสรร

เครื่องมือ
1.แบบสารวจ

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๗.๑ นักเรียนมีปัจจัยพื้นฐานครบทุกคน

(ลงชื่อ)................ ...............................ผู้เสนอโครงการ
( นางเกสร พลเหลา )
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ).................. .............................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา
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ชื่อโครงกำร
โครงกำรนิเทศภำยใน (อ.ป.)
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 4
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อที่ 3
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำยธีรชำติ พำนิช
แผนงำน
งำนบุคคล
ระยะเวลำดำเนินงำน
ตลอดปีกำรศึกษำ 2562
..................................................................................................................................................................
1. หลักกำรและเหตุผล
ภารกิจหลักของการดาเนินการในโรงเรียน คือการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีคุณภาพ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งครูเป็นบุคคลสาคัญที่จะปฏิบัติภารกิจหลักดังกล่าว ดังนั้นครูจึงจาเป็น
ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานจากสภาพปัจจุบัน
กระบวนการทางาน
ร่วมกัน นอกจากนั้นครูผู้สอนยังมีความต้องการในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงได้จัดทาโครงการนิเทศขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนและสามารถนาไปใช้
ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได้
2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
2.3 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความสามารถรู้และเข้าใจวิธีสอนแบบต่างๆ เพื่อสนองตอบผู้เรียน
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยาทุกคน
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนและสามารถนาไปใช้
ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได้
3.2.2 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
3.2.3 ครูผู้สอนมีความสามารถรู้และเข้าใจวิธีสอนแบบต่างๆ เพื่อสนองตอบผู้เรียน
4. กิจกรรม
กิจกรรม
1.ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการ

เป้ำหมำย
ระยะเวลำ
เพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน
เพื่อขออนุมัติการ
ดาเนินงาน
3.ดาเนินงานตามโครงการ เพื่อพัฒนา และปรับปรุง ตลอดปีการศึกษา
ได้แก่กิจกรรมดังต่อไปนี้ การเรียนการสอนของ
2562
-ดาเนินการนิเทศภาค
ครูแต่ละบุคคล
เรียนละ 2 ครั้ง

5. งบประมำณ
5.1 รวมทั้งหมด 2,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมำณ
1ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการ
3.ดาเนินงานตามโครงการ
2,000

ผู้รับผิดชอบ
นายธีรชาติ พานิช

รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการนิเทศ

6.กำรวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
วิธีกำรวัด
ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ 1.สังเกต
จัดการเรียนการสอนและสามารถนาไปใช้ 2.สอบถาม
ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน
ของตนได้

เครื่องมือ
1.แบบสังเกต
2.แบบสอบถาม
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนและสามารถนาไปใช้
ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได้
7.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

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

(ลงชื่อ)...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางทรรศนีย์ สายแก้ว)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ).................. .............................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา

ชื่อโครงกำร
ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 4
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
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สนองกลยุทธ์ สพฐ.
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
แผนงำน
ระยะเวลำดำเนินงำน

ข้อที่
นำงเกสร พลเหลำ
งำนกำรเงิน
ตลอดปีกำรศึกษำ 2562

..................................................................................................................................................................
1. หลักกำรและเหตุผล
การดาเนินการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนสิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งคือ บุคลากร เงิน สื่อวัสดุ และการจัดการ
การพัฒนาบุคลากรจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาสิ่งเหล่านี้ การใช้เงินค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุซึ่งเป็นงบประจาที่
โรงเรียนจะต้องดาเนินการจ่ายให้ถูกต้อง คุ้มค่า ซึ่งได้แก่ การจ่ายเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการสถานศึกษา การซ่อมแซม
อาคารเรียน ครุภัณฑ์ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุเครื่องเล่นปฐมวัย ค่าวัสดุฝึกอาชีพ
ค่าวัสดุชุดการเรียน ล้วนแต่เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อให้การดาเนินการต่าง ๆ ถูกต้องจึงได้จัดทา
โครงการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษามีกาลังใจในการทางาน
2.3 เพื่อให้มีสถานที่ที่ปลอดภัย สวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบ
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครู/กรรมการสถานศึกษา/กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนหนองอารีพิทยาทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษา
3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีกาลังใจในการทางาน
3.2.3 อาคารเรียนและบริเวณปลอดภัยและสวยงาม
4. กิจกรรม
กิจกรรม
1.ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
๒.เสนอโครงการ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
เพื่อวางแผนการ
นางสารวย มุขขันธ์
ดาเนินงาน
เพื่อขออนุมัติการ
ดาเนินงาน
3.ดาเนินงานตามโครงการ -จัดซ่อม จัดหา วัสดุ ตลอดปีการศึกษา
ได้แก่กิจกรรมดังต่อไปนี้ อุปกรณ์ให้ปลอดภัยและ 2562
-สารวจอุปกรณ์
เพียงพอ
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-ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ
ประชุม

5. งบประมำณ
5.1 รวมทั้งหมด 8,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมำณ
1.ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการ
3.ดาเนินงานตามโครงการ
8,000

รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมอาคารและค่า
เบี้ยเลี้ยงกรรมการสถานศึกษา

6.กำรวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
วิธีกำรวัด
ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการจัด 1.สังเกต
การศึกษา
2.สอบถาม
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีกาลังใจใน
การทางาน
อาคารเรียนและบริเวณปลอดภัยและ
สวยงาม

เครื่องมือ
1.แบบสังเกต
2.แบบสอบถาม

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษา
7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีกาลังใจในการทางาน
7.3 อาคารเรียนและบริเวณปลอดภัยและสวยงาม

(ลงชื่อ)................ ...............................ผู้เสนอโครงการ
( นางเกสร พลเหลา )
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
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(นางทรรศนีย์ สายแก้ว)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ).................. .............................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา

ชื่อโครงกำร
ค่ำสำธำรณูปโภค
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 4
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อที่ 4
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงเกสร พลเหลำ
แผนงำน
งำนกำรเงิน
ระยะเวลำดำเนินงำน
ตลอดปีกำรศึกษำ 2562
..................................................................................................................................................................
1. หลักกำรและเหตุผล
ค่าสาธารณูปโภคเป็นสิ่งจาเป็นในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้นักเรียนได้มีแสงสว่าง มีใช้และอุปกรณ์
การสื่อสารใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ค่าน้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ซึ่งทางโรงเรียนจะต้องจ่ายให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเดือน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนมีน้า ไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต
2. เพื่อใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
3. เพื่อรณรงค์การประหยัดค่าไฟ ค่าน้า
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3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยาทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ โรงเรียนมีน้า ไฟฟ้า อินเตอร์เน็ตใช้อย่างเพียงพอ

4. กิจกรรม
กิจกรรม
1.ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
1.เสนอโครงการ

เป้ำหมำย
เพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน
เพื่อขออนุมัติการ
ดาเนินงาน
3.ดาเนินงานตามโครงการ -จ่ายครบทุกเดือน
ได้แก่กิจกรรมดังต่อไปนี้
-การจ่ายค่าไฟ
- การจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต

5. งบประมำณ
5.1 รวมทั้งหมด 60,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมำณ
1.ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการ
3.ดาเนินงานตามโครงการ
60,000
6.กำรวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
โรงเรียนไม่ค้างชาระค่าสาธารณูปโภค

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ
นางเกสร พลเหลา

ตลอดปีการศึกษา 256

รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ค่าสาธารณูปโภค

วิธีกำรวัด
1.การจ่ายเงิน

เครื่องมือ
1.ใบเสร็จ
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 โรงเรียนมีน้า มีไฟฟ้า และอินเตอร์เน็ตใช้อย่างเพียงพอ

(ลงชื่อ)................ ...............................ผู้เสนอโครงการ
( นางเกสร พลเหลา )
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางทรรศนีย์ สายแก้ว)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ).................. .............................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา
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ชื่อโครงกำร
จัดหำวัสดุอุปกรณ์สำนักงำน
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 1
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อที่ 2
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงเกสร พลเหลำ
แผนงำน
งำนกำรเงิน
ระยะเวลำดำเนินงำน
ตลอดปีกำรศึกษำ 2562
..................................................................................................................................................................
1. หลักกำรและเหตุผล
การดาเนินการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนสิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งคือ บุคลากร เงิน สื่อวัสดุ และการจัดการ
การพัฒนาบุคลากรจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาสิ่งเหล่านี้
การจัดหาสื่อและอุปกรณ์สานักงานเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมการดาเนินการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในสานักงาน
2.2 เพื่อส่งเสริมการดาเนินการสานักงานให้มีคุณภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยาทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษา
3.2.2 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันเวลา
4. กิจกรรม
กิจกรรม
เป้ำหมำย
ระยะเวลำ
1.ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่ เพื่อวางแผนการ
เกี่ยวข้อง
ดาเนินงาน
2.เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติการ
ดาเนินงาน
3.ดาเนินงานตามโครงการ -จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องใช้ ตลอดปีการศึกษา
ได้แก่กิจกรรมดังต่อไปนี้ วัสดุสานักงาน
2562
-สารวจอุปกรณ์
-ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้รับผิดชอบ
นางเกสร พลเหลา
นายจิรันตร์ นันทะเสน
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5. งบประมำณ
5.1 รวมทั้งหมด 60,000บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมำณ
1.ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการ
3.ดาเนินงานตามโครงการ
60,000

รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ค่าวัสดุ อุปกรณ์

6.กำรวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
วิธีกำรวัด
ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการจัด .สังเกต
การศึกษา
.สอบถาม
มีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานได้
ถูกต้อง แม่นยา และเป็นปัจจุบัน

เครื่องมือ
1.แบบสังเกต
2.แบบสอบถาม

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษา
7.2 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว

(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางเกสร พลเหลา)

(ลงชื่อ)...............................................ผู้ เห็นชอบโครงการ
(นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์)
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(ลงชื่อ)...............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)

ชื่อโครงกำร
กำรระดมทุนเพื่อกำรศึกษำ(อ.ป.)
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ ๔
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อที่ ๔
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงเกสร พลเหลำ
แผนงำน
งำนบริหำรทั่วไป
ระยะเวลำดำเนินงำน
ตลอดปีกำรศึกษำ 2562
..................................................................................................................................................................
1. หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนบ้านหนองระเยียวเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็กทาให้ได้รับงบประมาณรายหัวน้อยไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ยังมีความต้องการบุคลากรในการสอน
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เพราะครูไม่ครบชั้น ด้านอาคารสถานที่ ในปัจจุบันมีความทรุดโทรมไม่ปลอดภัยและยังขาดอุปกรณ์เครื่องใช้ที่
จาเป็นในการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทาให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ชุมชน
ศิษย์เก่าและหน่วยงานต่าง ๆ มีความสาคัญในการพัฒนาโรงเรียนให้เทียบเท่าโรงเรียนในระดับเดียวกัน จึงได้จัดทา
โครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อหารายได้มาพัฒนาโรงเรียน
2.2 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ศิษย์เก่า และหน่วยงานต่าง ๆในการพัฒนาการจัดการศึกษา
2.3 เพื่อร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรม และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนจัดทาผ้าป่าสามัคคีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
3.2.2 โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ สถานที่ที่เหมาะสม ปลอดภัย ในการพัฒนานักเรียน

4. กิจกรรม
กิจกรรม
1.ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการ
3.ดาเนินงานตามโครงการ
ได้แก่กิจกรรมดังต่อไปนี้
-การประชุมผู้ปกครอง
กรรมการสถานศึกษา
- การจัดหากรรมการ/
จัดทาโครงการเสนอขอ
งบประมาณในหน่วยงาน
ต่าง ๆ
-ดาเนินการจัดทาผ้าป่า
สามัคคี

เป้ำหมำย
เพื่อวางแผนการดาเนินงาน

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ
นางเกสร พลเหลา

เพื่อขออนุมัติการดาเนินงาน
1. ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ ตลอดปีการศึกษา
พัฒนาโรงเรียน
2562
2. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์
อาคารสถานที่ที่ปลอดภัย
เหมาะสม สวยงาม
3. สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างวัด บ้าน โรงเรียน
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-ดาเนินการจัดทาตาม
วัตถุประสงค์ของ
งบประมาณ
1. งบประมำณ
5.1 รวมทั้งหมด - บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
1.ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการ
3.ดาเนินงานตามโครงการ

งบประมำณ

รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

-

ค่าดาเนินการใช้งบบริจาค

6. กำรวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
วิธีกำรวัด
1.
ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วม 1. สอบถาม
กิจกรรมในการพัฒนาการศึกษา
2. สังเกต
2. ผู้ปกครองพอใจในสภาพวัสดุ อุปกรณ์
สื่อ อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านหนอง
ระเยียว ร้อยละ80

เครื่องมือ
1. แบบสอบถาม
2. แบบสังเกต

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน เข้าใจในภารกิจ และสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน
72 โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ที่ทันสมัย ปลอดภัย สวยงาม

(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางเกสร พลเหลา)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา
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(ลงชื่อ)...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา
(ลงชื่อ)...............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา

ชื่อโครงกำร
เร่งด่วนตำมนโยบำยกระทรวงฯ (อ.ป.)
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 4
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ที่ 2
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อที่ 4
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำยธีรชำติ พำนิช
แผนงำน
งำนบริหำรทั่วไป
ระยะเวลำดำเนินงำน
ตลอดปีกำรศึกษำ 2562
..................................................................................................................................................................
1. หลักกำรและเหตุผล
การดาเนินการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีกิจกรรมที่เร่งด่วน
ที่เกิดขึ้นกะทันหัน หากไม่มีการตั้งงบประมาณซึ่งเป็นงบสารองจ่ายไว้เพื่อเหตุการณที่จาเป็นเร่งด่วนในการสนอง
นโยบายของรัฐ กระทรวง กรม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือโรงเรียน อาจจะทาให้เกิดความล้าช้าในการพัฒนา
สถานศึกษา เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวดาเนินไปด้วยดีจึงได้ตั้งโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของการศึกษา ซึ่ง
เป็นงบสารองจ่าย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ กระทรวง กรม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือโรงเรียน
2.2 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งบประมาณ
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองอารีพิทยา
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ชุมชนได้รับข่าวสาร ความรู้ และข้อมูลต่างๆจากโรงเรียนและท้องถิ่น
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3.2.2 โรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ กระทรวง กรม สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

4. กิจกรรม
กิจกรรม
1.ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการ
3.ดาเนินงานตามโครงการ
ได้แก่กิจกรรมดังต่อไปนี้
-การดาเนินการตาม
นโยบายเร่งด่วนของทาง
ราชการ เช่น การจัด
นิทรรศการ การต้อนรับ
บุคลากร การประกวด
การประเมินโรงเรียน

เป้ำหมำย
เพื่อวางแผนการดาเนินงาน

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ
นายธีรชาติ พานิช

เพื่อขออนุมัติการดาเนินงาน
1. โรงเรียนมีงบประมาณ ตลอดปีการศึกษา
สารองจ่ายในกิจกรรม
2562
เร่งด่วนของทางราชการ
2. สนองตอบต่อนโยบายของ
ทางราชการ

5. งบประมำณ
5.1 รวมทั้งหมด 34,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
1.ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการ
3.ดาเนินงานตามโครงการ
34,000

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

วัสดุอุปกรณ์ ,ค่าดาเนินงาน

6. กำรวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
วิธีการวัด
1. โรงเรียนมีงบสารองจ่ายสาหรับโครงการ 1. การจัดจ้าง จัดซื้อ
เร่งด่วนตามนโยบายของทางราชการ
2. สังเกต

เครื่องมือ
1. แบบจัดจ้าง จัดซื้อ
2. แบบสังเกต
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2. โรงเรียนได้ตอบสนองต่อนโยบายของทาง
ราชการ
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 โรงเรียนมีความคล่องตัวในการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายเร่งด่วนของทางราชการ
7.2 โรงเรียนปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนของทางราชการได้ครบถ้วน

(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา
(ลงชื่อ)...............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา

ชื่อโครงกำร

แข่งขันทักษะวิชาการ

สนองกลยุทธ์ สพฐ./สพท. ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและการศึกษาทุกระดับ
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สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
วิชาการ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนหนองอารีพิทยา
ผู้รับผิดชอบ
นางทรรศนีย์ สายแก้ว
ลักษณะโครงกำร
โครงการต่อเนื่อง
1. หลักกำรและเหตุผล
งานวิชาการถือเป็นงานหลักที่สาคัญของโรงเรียน เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนก้าวหน้า และทันสมัย
สนองต่อการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 การวัดและประเมินผลจึง
ควรจัดให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ผลกรทดสอบ
รวบยอดระดับสถานศึกษาเฉลี่ยตามเกณฑ์ สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือด้วยวิธีต่าง ๆ ใช้ภาษา
สื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นาไปถึงการแข่งขัน
ทักษะวิชาการเพื่อแสดงออกถึงความสามารถ การกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามความรู้ความสามารถ
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสาคัญและตั้งใจเรียนและตั้งใจฝึกซ้อม
3. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
3.1 นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ร้อยละ 100
เชิงคุณภำพ
3.2 มีผลการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉลี่ยที่ดีขึ้น และให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความ
ถนัด

4. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน/ระยะเวลำดำเนินงำน
กิจกรรม
ระยะเวลำ
พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.
.
ค.
1. ประชุมชี้แจงโครงการ
2. เสนอแต่งตั้งคณะทางาน
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3. ดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่ 1 สอนซ่อมเสริม
กิจกรรมที่ 2 ฝึกซ้อมแข่งขัน
ทักษะวิชาการ
กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะ
วิชาการ
4. ประเมินผล
รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
5. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินงำน
กิจกรรมสำคัญ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม

ทรรศนีย์

ระยะเวลำ
ตลอดปีการศึกษา

กิจกรรมที่ 2 ฝึกซ้อมแข่งขันทักษะวิชาการ ตลอดปีการศึกษา
กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะวิชาการ

ตลอดปีการศึกษา

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
10,000
นางทรรศนีย์
สายแก้ว
นางทรรศนีย์
สายแก้ว
นางทรรศนีย์
สายแก้ว

6.งบประมำณ 10,000 บำท

7. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.นักเรียนได้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามความรู้
ความสามารถ

วิธีประเมินผล
-สอบถาม

2.
นักเรียนได้เห็นความสาคัญและตั้งใจเรียนและตั้งใจ -สังเกต
ฝึกซ้อม
8.หน่วยงำน/ผู้เกี่ยวข้อง
8.1 บุกคลากรโรงเรียนหนองอารีพิทยา
8.2 นักเรียน ได้แก่ผู้ที่เรียนอยู่โรงเรียนหนองอารีพิทยา
8.3 วิทยากร ได้แก่ผู้ที่ได้รับเชิญมาให้ความรู้

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสอบถาม
-แบบสังเกต
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 นักเรียนได้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามความรู้ความสามารถ
7.2 นักเรียนได้เห็นความสาคัญและตั้งใจเรียนและตั้งใจฝึกซ้อม

(ลงชื่อ...................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางทรรศนีย์ สายแก้ว)
ครู โรงเรียนหนองอารีพิทยา
(ลงชื่อ)....................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์)
ครู โรงเรียนหนองอารีพิทยา
(ลงชื่อ)................................ ผูอ้ นุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการ โรงเรียนหนองอารีพิทยา
ชือ่ โครงกำร
จัดหำรถโดยสำร
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 3
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
ข้อที่ 2
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงเกสร พลเหลำ
แผนงำน
งำนบริหำรทั่วไป
ระยะเวลำดำเนินงำน
ตลอดปีกำรศึกษำ 2562
..................................................................................................................................................................
1. หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนหนองอารีพิทยาตั้งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านทาให้การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนไม่สะดวก
ประกอบกับนักเรียนส่วนมากอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ไม่มียานพาหนะรับส่งหรือไม่สามารถขับขี่ยานพาหนะได้จึง
ทาให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางมาโรงเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียน
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ผู้ปกครอง และครูมีความสุข ทางคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนได้ประชุมและมีมติ เพื่อให้
การดาเนินการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดภาระรายจ่ายของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนเดินทางไป-กลับโรงเรียนด้วยความปลอดภัย
3. เป้ำหมำย
3.1. เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนหนองอารีพิทยา
3.2. เชิงคุณภาพ
3.2.1 ลดภาระรายจ่ายผู้ปกครอง
3.2.2 นักเรียนทุกคนเดินทางไป-กลับโรงเรียนด้วยความปลอดภัยทุกคน

4. กิจกรรม
กิจกรรม
เป้ำหมำย
1.ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่ เพื่อวางแผนการดาเนินงาน
เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติการดาเนินงาน
3.ดาเนินงานตามโครงการ เพื่อให้นักเรียนมีรถรับส่งทั้ง
ได้แก่กิจกรรมดังต่อไปนี้ ไปและกลับ
-การหาปัจจัยพื้นฐาน
5. งบประมำณ
5.1 รวมทั้งหมด 0 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
งบประมำณ
1.ประชุมปรึกษาทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการ
3.ดาเนินงานตามโครงการ
0

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ
นางเกสร พลเหลา

ตลอดปีการศึกษา
2562

รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

จัดหาปัจจัยพื้นฐาน

6.กำรวัดผลและประเมินผล
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
นักเรียนทุกคนเดินทางไป-กลับโรงเรียน
ด้วยความปลอดภัย

วิธีกำรวัด
1.สารวจ

เครื่องมือ
1.แบบสารวจ

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๗.๑ นักเรียนทุกคนเดินทางไป-กลับโรงเรียนด้วยความปลอดภัย

(ลงชื่อ)................ ...............................ผู้เสนอโครงการ
( นางเกสร พลเหลา )
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา
(ลงชื่อ)...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายปัจจุปกร ไตรพิพัฒน์)
ครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา

(ลงชื่อ).................. .............................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรชาติ พานิช)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองอารีพิทยา
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บทที่ 5
กำรกำกับ ติดตำมและรำยงำนผล
เพื่อให้การดาเนินการของโรงเรียนหนองอารีพิทยา บรรลุผลสาเร็จและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ 2562 โรงเรียนจึงได้กาหนดแนวทางและมาตรการในการกากับ ติดตามและรายงานผล ดังนี้
1. การกากับ ติดตาม และรายงานผล
1.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและผู้กากับ ติดตามรายกลยุทธ์ รายโครงการ และกาหนดปฏิทินในการ
ดาเนินงานและการกากับติดตาม รายงานผล ดังนี้
ประเภทงบประมำณ ระยะเวลำที่ขอเบิก ระยะเวลำส่งใช้
ผู้ขอเบิกและส่ง สรุปผล/รำยงำน
ใช้
ผล
1. งบประจา
วันที่ได้รับใบแจ้ง
วันที่ได้รับใบเสร็จ ครูผู้รับผิดชอบ หลังสิ้นสุด
โครงการ
โครงการต้อง
รายงานภายใน
10 วัน
2. งบพัฒนาตามกล ก่อนดาเนินการไม่ ไม่เกิน 10 วันทา ครูผู้รับผิดชอบ
ยุทธ์หรือโครงการใน น้อยกว่า 7 วันทา การหลังดาเนินการ โครงการ
แผนปฏิบัติการ
การ
ประจาปี
เมื่อได้ดาเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการจัดรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแบบรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2562 เสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน
1.2 จัดทาเอกสารรายงานการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2. การตรวจสอบและการประเมินผล
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน
เพื่อจัดทาแบบประเมินผลโครงการทุกโครงการ โดยดาเนินการประเมินโครงการใน 3 ระยะ คือ ก่อนดาเนินการ
ระหว่างดาเนินการ และหลังดาเนินการ
3. นิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงาน
นาผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สังเคราะห์หารูปแบบความสาเร็จ และความ
โรงเรียนหนองอารีพิทยา / แผนปฏิบัติการ ปี 62

176

คุ้มค่าในการดาเนินงาน ว่าโครงการใดควรจะดาเนินการต่อในปีงบประมาณต่อไป ควรปรับปรุงและแก้ไขอย่างไร มี
ปัญหา อุปสรรคอย่างไร และโครงการใดไม่ควรดาเนินการต่อ

ภำคผนวก
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