๑

ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑. ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองผือ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านหนองผือ ตาบลนาหอ อาเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ ๔๒๑๒๐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต
๓ e-mail - เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๒) ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
จานวน ๘ ห้องเรียน มีเนื้อที่ ๙๔ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ๒ หมู่บ้าน คือ บ้าน
หนองผือและบ้านเก่า หมู่ที่ ๓ ตาบลนาหอ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยปลาฝา ตาบลนาดี อาเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ ๔๒๑๒๐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต ๓ e-mail - เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๒) ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
๖ จานวน ๘ ห้องเรียน มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ๑ หมู่บ้าน
คือ บ้านห้วยปลาฝา หมู่ที่ ๓ ตาบลนาดี อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
๒. ข้อมูลผู้บริหำร
๑) ชื่อ - สกุลผู้บริหาร นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ วุฒิการศึกษาสูงสุดประกาศนียบัตร
บัณฑิต การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๕๔-๕๘๑๙ e-mail : krooadam444@gmail
.com ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้บริหาร
ที่ได้รับการแต่งตั้ง ๑ คน คือ นายบุญทัน วังพิลา
๒) ชื่อ - สกุลผู้บริหาร นางวิลาวรรณ โยเฮือง วุฒิการศึกษาสูงสุด กศม.การบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๖๕-๐๔๕๖ e-mail : wilawan.anny๒๕๒๑@gmail.com ดารง
ตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง
๑ คน คือ นางนงนุช โยเรือง
๓. ข้อมูลสถำนศึกษำ
ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนบ้านหนองผือ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านหนองผือ ตาบลนาหอ อาเภอด่าน
ซ้ า ย จั ง หวั ด เลย สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต ๓ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประวัติโดยย่อโรงเรียนบ้ำนหนองผือ
ชื่อโรงเรียนบ้านหนองผือ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านหนองผือ ตาบลนาหอ อาเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ ๔๒๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๘๙๑-๑๐๐ โทรสาร - อีเมล์ ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2476 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านเก่าเป็น
สถานที่เรียนชั่วคราวและย้ายมาอาศัยศาลาการเปรียญวัดดอนตูมบ้านหนองผือ พ.ศ.2498 คณะครู
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองผือ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเก่าและราษฎรทั้ง 2 หมู่บ้านได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียน
ชั่วคราวขึ้นในที่ดินของโรงเรียนในปัจจุบันซึ่ง นายสฤษดิ์ กาญจนสิน ศึกษาธิการอาเภอ ด่านซ้ายใน
ขณะนั้นได้จับจองไว้เมื่อ พ.ศ. 2480
พ.ศ. ๒๔๙๘ คณะครู ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองผือ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเก่าและราษฎรทั้ง ๒
หมู่บ้านได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในที่ดินของโรงเรียนในปัจจุบันซึ่ง นายสฤษดิ์
กาญจนสิน ศึกษาธิการอาเภอด่านซ้ายในขณะนั้นได้จับจองไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐

๒
พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร ขนาด ๓ ห้องเรียน (รื้อถอนไปสร้าง
หอประชุมได้ขออนุญาตรื้อถอน พ.ศ. ๒๕๔๕)
ปีการศึกษา 2516 ได้ขยายเปิดเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่
5-7)
พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ จานวน 3 ห้องเรียน
พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ จานวน 2 ห้องเรียน
พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ อก.1 จานวน 1 หลัง
พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบองค์การจานวน 1 หลัง 5 ท(ขออนุญาต
รื้อถอนพ.ศ. 2545)
พ.ศ. 2523 ได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยมาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และ
เปิดสอนการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 601/2526 จานวน 1
หลัง 2 ที่
พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/2526
พ.ศ. 2529 ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมในระดับก่อนประถมศึกษา
พ.ศ. 2535 ได้ขยายการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา คือ อนุบาล 1-3 และ
พ.ศ. 2540 ได้ปรับลดเหลือชั้นอนุบาล 1-2
พ.ศ. 2540 ได้รับให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา และได้รับงบประมาณปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน 1 ห้อง
พ.ศ. 2543 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนาร่อง 9 ปี ตาบลนาหอ
พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จานวน 1 สนาม
พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 604/ 2545 จานวน 1
หลัง 4 ที่
พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จานวน 1 สนาม
พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช.105/29 ปรับปรุง
จานวน 1 หลัง
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองผือ เปิดทาการสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา
ชั้นอนุบาล 2-3 และระดับประถมศึกษา ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
แบ่งเป็น 2 ระดับชั้น ระดับชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 จานวนห้องเรียนทั้งหมด 8 ห้อง มีนักเรียน 52 คน ข้าราชการครู 4 คน เป็น
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ชื่อผู้บริหาร นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ โทร. ๐๘๑-๙๕๔-๕๘๑๙

๓
ปรัชญาโรงเรียน
“ปัญญา เป็นแสงสว่าง แห่งชีวิต” (ปญญา ชีวิตัสสปัชโชโต)
คาขวัญของโรงเรียน
“ คุณธรรม นาความรู้ ก้าวสู่เทคโนโลยี มีเศรษฐกิจพอเพียง ”
อัตลักษณ์
“สะอาด”
เอกลักษณ์
“น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ”
ต้นไม้ประจาโรงเรียน
“ ต้นตะแบก”
สีประจาโรงเรียน
“ แสด –ขาว ”
ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยปลาฝา ตาบลนาดี อาเภอ
ด่านซ้า ย จั ง หวัดเลย สั ง กัดส านักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึ กษาเลย เขต ๓ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประวัติโดยย่อโรงเรียนบ้ำนห้วยปลำฝำ
ชื่อโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยปลาฝา ต าบลนาดี อ าเภอด่ า นซ้ า ย
จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ ๔๒๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล์ - ก่อตั้งครั้งแรก
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 โดยคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ชื่อสาขา
เดิมว่า “โรงเรียนบ้านหนองผือ 3”(บ้านห้วยปลาฝา) ทางราชการจึงได้แต่งตั้ง นายหนูหลี่ พรหม
รักษา มาดารงตาแหน่งครูใหญ่ เปิดทาการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โดยอาศัยศาลา
วัดเป็นที่เล่าเรียนชั่วคราว ปี พ.ศ.2506 นายเพ็ง วงศ์โสภา ครูใหญ่ได้ร่วมกับคณะครูคณะกรรมการ
การศึกษาและราษฎรในหมู่บ้านห้วยปลาฝาสร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง คือ อาคารแบบ ป.1 ช
ขนาด 8x8 เมตร ทรงมะลิล า จ านวน 2 ห้ องเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษาและราษฎร
หมู่บ้านห้วยปลาฝาร่วมบริจาคเงินจานวน 5,000 บาท โดยไม่มีงบประมาณจากทางราชการมา
สมทบ และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2506
ปีการศึกษา ๒๕๒๑ โรงเรียนได้ขออนุญาตขยายเปิดการศึกษาภาคบังคับจากชั้น ป.๑-๔
เป็น ป.๑-๗ โดยเปิดเรียนชั้น ป.๕ เป็นชั้นแรก
ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ทางราชการได้อนุมัติจัดตั้งตาแหน่งลูกจ้างประจา (นักการภารโรง) ให้
๑ ตาแหน่ง คัดเลือกได้ นายอ่วม เหมบุรุษ จนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ทางราชการได้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาใหม่ให้ทันต่อเหตุการณ์
จึงลดเวลาเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ระดับประถมศึกษาจาก ๗ ปีเหลือ ๖ ปี) และดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

๔
ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้โอนไปขึ้นกับสานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๑ ได้รับอนุมัติปรับปรุงตาแหน่งของโรงเรียน จากครูใหญ่เป็น
ตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ และได้พิจารณาแต่งตั้ง นายภุชงค์ สุทธิ ครูใหญ่ให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ มีคาสั่งย้ายสับเปลี่ยน
ผู้บริหารโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา ตาบลนาดี อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และ
โรงเรียนบ้านหนองหลวง ตาบลโคกงาม อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้นายศุภชัย ประสิทธิ์ไทย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหลวงมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา และให้
นายสลับ ศรีอินทร์ ไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหลวง จนถึงปัจจุบัน
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายประกอบ สินพรม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้าผัก
ตาบลแสงภา อาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ได้ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้า นห้วย
ปลาฝา ตาบลนาดี อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายประกอบ สินพรม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา
ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว ตาบลอิปุ่ม อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงแต่งตั้งนางกฤษณา จันทศร ครูโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา ถึงปัจจุบัน
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสมชัย เพ็ชรรักษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาข่า ย้าย
มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา ตาบลนาดี อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบื้องห้องเรียนอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๒/๒๖ และอาคารเรียน
แบบ สปช.๑๐๓/๒๖ งบประมาณ ๗๗,๐๐๐ บาท เสร็จสิ้นวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๔/๔๕ งบประมาณ ๒๔๖,๐๐๐ บาท สร้าง
เสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประกอบด้วย จาน
KUBAND ๑ จาน เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ CLKU ๔ ตัว ซ่อมแซมเสร็จเมื่อวันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๘
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ประกอบการโรง
อาหาร เปลี่ยนเสาปูน ๖ ต้น ก่ออิฐฉาบ ๑ ห้อง ปูกระเบื้อง เป็นจานวนเงิน ๓๑,๑๙๐ บาท
งานแล้วเสร็จ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารชารุด(ฝ้าเพดาน) อาคาร สปช. ๑๐๒/๒๖ เปลี่ยนฝ้า
ระเบียงและฝ้าเพดาน ภายใน ๒ ห้องเรียน งบประมาณ ๑๓๘,๒๐๐ บาท แล้วเสร็จวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนนานักเรียนจานวน ๒๖ คน ไปเรียนรวมกับโรงเรียน
บ้านหนองผือ ตาบลนาหอ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กให้มีคุณภาพ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางสายสมร นนทะโคตร และนางกฤษณา จันทศร ครู
โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝาเกษียณอายุราชการ

๕
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสมชัย เพ็ชรรักษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา
ตาบลนาดี อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ
ตาบลนาหอ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ที่ ๑๒๔/๒๕๖๒ มีคาสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งนางวิลาวรรณ โยเฮือง ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา
ตาบลนาดี อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จนถึงปัจจุบัน
อักษรย่อของโรงเรียน
ชื่อเต็มว่า
สีประจาโรงเรียน
ต้นไม้ประจาโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
คาขวัญของโรงเรียน
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์

“ปฝ”
“โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา” HUAIPLAFA SCHOOL
“ น้าเงินเหลือง”
“ ต้นตะแบก”
ปัญญา เป็นแสงสว่าง แห่งชีวิต” (ปญญาชีวิตัสสปัชโชโต)
“คุณธรรม นาความรู้ ก้าวสู่เทคโนโลยี มีเศรษฐกิจพอเพียง”
“ มีคุณธรรม นาเทคโนโลยี ”
“ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ”

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา เปิดทาการสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา
ชั้นอนุบาล 2-3 และระดับประถมศึกษา ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
แบ่งเป็น 2 ระดับชั้น ระดับชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 จานวนห้องเรียนทั้งหมด 8 ห้อง มีนักเรียน 34 คน ข้าราชการครู 3 คน ผู้บริหารคนปัจจุบัน
เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ชื่อผู้บริหาร นางวิลาวรรณ โยเฮือง โทร. ๐๘๕-๔๖๕-๐๔๕๖
4. ภำรกิจ
โรงเรียนบ้านหนองผือและโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา จัดการศึกษา ๒ ระดับ คือ
๑. ระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล ๒ และ ๓ เป็นการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็ก
มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับ
๒. ระดับประถมศึกษาได้ดาเนินการตามภารกิจหลัก คือ จัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งจัดทาการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทุกช่วงชั้น
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
๒๕๔๒ และทุกฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมนาความรู้ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๕. ผลกำรดำเนินงำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองผือและโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา ได้ดาเนินการ
จัดการศึกษาตามจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือช่วงชั้นที่
๑ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ มีการดาเนินงานพอสรุปได้
ดังนี้

๖
๕.๑ ด้ำนปริมำณ
การรับและการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนบ้ำนหนองผือ
๑. ชั้นอนุบาล ๒ มีนักเรียนในเขตบริการที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๕ คน และรับ
นักเรียนเข้าเรียนจานวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐
๒. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีนักเรียน ในเขตบริการของโรงเรียน จานวน 10 คน มาเข้าเรียน
จานวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐
โรงเรียนบ้ำนห้วยปลำฝำ
๑. ชั้นอนุบาล ๒ มีนักเรียนในเขตบริการที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๖ คน และรับ
นักเรียนเข้าเรียนจานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗
๒. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีนักเรียน ในเขตบริการของโรงเรียน จานวน ๕ คน มาเข้าเรียน
จานวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐
๕.๒ ด้ำนคุณภำพ
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
โรงเรียนบ้ำนหนองผือ- ห้วยปลำฝำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖

ภำษำ
ไทย
77.33
81.76
80.13
73.19
74.10
77.06

คณิต
ศำสตร์
75.75
79.18
79.33
71.31
73.20
72.06

วิทยำ
ศำสตร์
77.58
83.18
77.83
74.00
71.75
73.25

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคม สุขศึกษำ ศิลปะ
ศึกษำ
78.33 82.67 86.33
83.97 82.71 84.79
77.92 80.92 82.17
76.19 75.75 76.63
70.15 76.30 76.45
75.94 80.19 81.13

กำรงำน
อำชีพ
83.00
81.44
80.08
76.69
76.45
77.13

ภำษำต่ำง
ประเทศ
73.92
76.00
73.92
68.44
68.40
68.75

เฉลี่ย
79.36
81.63
79.04
74.03
73.35
75.69

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ผ่ำนร้อยละ ๑๐๐
คุณภำพผู้เรียน
๑. นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรมนาความรู้ตามเศรษฐกิจพอเพียงมีค่านิยมอัน
พึงประสงค์ ได้แก่ การมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบ มีความซื่อสัตย์สุจริต
รู้จักประหยัด มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และดารงตนอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข
๒. มีความรู้ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ ๗๐
ขึ้นไปอยู่ในระดับดี
๓. นักเรียนร้อยละ ๔๐ สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์รู้จักไตร่ตรองอย่าง
สมเหตุสมผล มีวิสัยทัศน์ ร้อยละ ๖๐ อยู่ในระดับกลาง
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๕. นักเรียนร้อยละ ๙๐ รักศิลปะและการดนตรี กีฬาและสุนทรียภาพ
๖. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี ร้อยละ ๙๕

๗
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
โรงเรี ย นได้ ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมตามนโยบายปฏิ รู ป การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ทุ ก ฉบั บ ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยเริ่มต้นจากพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลั กสูตร โดยเฉพาะการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย กระตุ้นผู้เรียนให้รู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นาภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม รักและเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสามารถ
วิจัยในชั้นเรียนและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
๕.๓ ด้ำนประสิทธิภำพ
โรงเรี ย นได้พัฒ นาระบบการบริห ารจัดการศึกษา โดยมีการจัดองค์กรโครงสร้างในการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ มีแผนปฏิบัติการประจาปีเป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน ส่งเสริมการ
ทางานเป็นทีม มีการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่ างเป็นทางการอย่างต่อเนื่องและนาผลการ
ประเมินข้อมูลในการตัดสินใจ
โรงเรียนได้บริหารจัดการโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรชุมชนและ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การ
บริหารงบประมาณ การจัดหาสื่อ วัสดุอุ ปกรณ์ตลอดจนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้
สะอาด ร่มรื่นสวยงามและปลอดภัย
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โรงเรี ย นได้ ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การโดยมี ร ะบบการ
ประกันภัยภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน ทั้งในด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการ
และด้านวิจัย
๖. ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน
๖.1 อำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงโรงเรียนบ้ำนหนองผือ
ประเภทอำคำรเรียน
๑. อาคารเรียน
2. อาคารเรียน
3. อาคารเรียน
4. อาคารอเนกประสงค์
5. ส้วม
6. ส้วม
7.. บ้านพักครู
8. สนามฟุตบอล
9. ลานกีฬา
อเนกประสงค์

แบบ
ป. 1 ซ
ป.1 ฉ
สปช.105/29
ปรับปรุง
สปช.202 / 26
สปช.601 / 26
สปช.604 / 26
อก. 1
-

จำนวน

ห้อง/ที่

2 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 สนาม
1 สนาม

6 ห้อง
2 ห้อง
4 ห้อง
1 ห้อง
2 ที่
4 ที่
2 ห้อง
-

หมำยเหตุ

๘
๖.๒ อำคำรเรียนและอำคำรประกอบโรงเรียนบ้ำนห้วยปลำฝำ ได้แก่ อำคำรเรียน ๓ หลัง
อำคำรอเนกประสงค์ ๑ หลัง ห้องน้ำ ๑ หลัง (ตำรำงแสดงข้อมูล)
ประเภทอำคำรเรียน
๑. อาคารเรียน
๒. อาคารเรียน
๓. อาคารเรียน
๔. อาคารอเนกประสงค์
๕. ส้วม
๖. ส้วม
๗. บ้านพักครู
๘. สนามฟุตบอล
๙. ลานกีฬาอเนกประสงค์

แบบ
ป. ๑ ซ
ป.๑ ฉ
สปช. ๑๐๕/๒๙
ปรับปรุง
สปช.๒๐๒/๒๖
สปช.๖๐๑/๒๖
สปช.๖๐๔/๒๖
อก. ๑

จำนวน
๒ หลัง
๑ หลัง
๑ หลัง
๑ หลัง
๑ หลัง
๑ หลัง
๑ หลัง
๑ สนาม
๑ สนาม

ห้อง/ที่
๖ ห้อง
๖ ห้อง
๒ ห้อง
๔ ห้อง
๑ ห้อง
๒ ที่
๔ ที่
๒ ห้อง
-

หมำยเหตุ

๖.๓ อัตรำกำลังครูและนักกำรภำรโรง
ครู /บุคลำกรโรงเรียนบ้ำนหนองผือ-ห้วยปลำฝำ
๑) จำนวนบุคลำกรบุคลำกร โรงเรียนบ้ำนหนองผือ ทั้งหมด...๗...คน โรงเรียนบ้ำนห้วยปลำฝำ
...๔...คน ดังนี้
บุคลำกร

ผู้บริหำร

ครูผู้สอน

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒

๔

ครูผู้ทรงคุณค่ำฯ ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ
๑

๒

๒

๒) วุฒิกำรศึกษำของบุคลำกร
ที่
๑.

๕.

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ระดับ วุฒิกำรศึกษำ
สำขำวิชำ
นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ ผู้อานวยการโรงเรียน คศ.๓ ประกาศนียบัตร การบริหาร
บัณฑิต
การศึกษา
นางวิลาวรรณ โยเฮือง
ผู้อานวยการโรงเรียน คศ.๒
กศม.
การบริหาร
การศึกษา
นายบุญทัน วังพิลา
ครู
คศ.๓
กศ.ม.
เทคโนโลยีการ
สื่อสารการศึกษา
นางจารุวรรณ ดีมัย
ครู
คศ.๓
กศ.ม.
การบริหาร
การศึกษา
นางมนูลา ภูชุมพล
ครู
คศ.๓
ค.บ.
การประถมศึกษา

๖.

นายจักรพจน์ สุนทราวิรัตน์

๒.
๓.
๔.

ครูผู้ช่วย

-

ศษ.บ.

การสอน
ภาษาอังกฤษ

๙
ที่
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

ชื่อ-สกุล
นางอัมพร มะละคา
นางสาวศิริลักษณ์ ทรงพุฒิ
นางสาวสุนัดดา สถานธง
นางสาวยุวดี เพ็ชรรักษ์
นางสาวอมรรัตน์ โสประดิษฐ

ตำแหน่ง
ครูผู้ทรงคุณค่าฯ
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ระดับ
-

วุฒิกำรศึกษำ
ค.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ศศบ.
ศษ.บ.

สำขำวิชำ
คณิตศาสตร์
พลศึกษา
พลศึกษา
สื่อสารมวลชน
พลศึกษา

สรุป โรงเรียนบ้านหนองผือ-ห้วยปลาฝา มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน ๑๑ คน
- ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน ๒ คน
- ข้าราชการครู จานวน ๔ คน
- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จานวน ๑ คน
- ครูอัตราจ้าง จานวน ๒ คน
- เจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน ๒ คน
๖.๔ จำนวนนักเรียนและกำรจัดชั้นเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
ชั้นเรียน
อนุบาล ๒
อนุบาล ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวมทั้งสิ้น

นักเรียนชำย
หนอง ห้วย
ผือ ปลำฝำ
๓
๓
๓
๒
๖
๑
๓
๓
๒
๑
๓
๒
๓
๔
๕
๑
๒๘
๒๐

นักเรียนหญิง
รวม
ครูประจำชั้น
หนอง ห้วย หนอง ห้วย
ผือ ปลำฝำ ผือ ปลำฝำ
๑
๓
๔
นางสาวสุนัดดา สถานธง
๓
๓
๕
นางสาวสุนัดดา สถานธง
๑
๑
๗
๒
นางอัมพร มะละคา
๔
๕
๗
๘
นางสาวศิริลกั ษณ์ ทรงพุฒิ
๒
๑
๔
๒
นางจารุวรรณ ดีมัย
๖
๑
๙
๓
นางมนูลา ภูชุมพล
๕
๓
๘
๗
นายบุญทัน วังพิลา
๕
๑๐
๑
นายจักรพจน์ สุนทราวิรัตน์
๒๓
๑๕
๕๑
๓๒ นักเรียนรวมทั้งสิ้น ๘๓ คน

๑๐
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนกิจกรรมและวันหยุด ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
วัน เดือน ปี
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา
หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ ๙
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
หยุดวันปิยมหาราช
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันราชสดุดีลูกเสือไทย
๑๔-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ /วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
หยุดวันสิ้นปี
๑ มกราคม ๒๕๖๔
หยุดเรียนวันขึ้นปีใหม่
๙ มกราคม ๒๕๖๔
วันเด็กแห่งชาติ
๑๖ มกราคม ๒๕๖๔
วันครู
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมวันอาลา
๙ เมษายน ๒๕๖๔
ปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๑
ส่วนที่ ๒
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
วิสัยทัศน์
“ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็น
กาลังคนที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล
2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกาลังคน
5. พัฒนาสิง่ ประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศำสตร์
๑. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
๒. การผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการ พัฒนาประเทศ
๓. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๔. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
๕. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
๖. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้ำประสงค์หลัก
๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น
๒. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
๓. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
การกระจายอานาจสู่ภูมิภาค
๔. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
อนาคต
๕. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพื้นที่
และประเทศ
๖. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

๑๒
นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ ใน
การแข่งขัน
๓. พัฒ นาศักยภาพและคุณภาพผู้ เรียนให้ มีส มรรถนะตามหลักสู ตรและคุณลักษณะ ใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๔. สร้ างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่ อ มล้ า ให้ ผู้ เ รี ยนทุ กคนได้ รับ บริก ารทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
๖. จั ด การศึ กษาเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพชี วิตที่เ ป็นมิต รกับสิ่ งแวดล้ อม ยึดหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐
เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา
และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พล
โลกที่ ดี (Global Citizen) พร้ อ มก้ า วสู่ ส ากล น าไปสู่ ก ารสร้ างความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ประเทศ
๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่ม
ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
๕. ผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ค วามรู้ และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ตามหลั ก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๓
๗. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ สพป.เลย เขต 3
วิสัยทัศน์ (Vision)
สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
2. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ และได้รับโอกาสในการ
แข่งขันในทุกระดับ
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21
4. ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์
พระราชา และน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปใช้ในการดารงชีวิต
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
เป้ำประสงค์ (Purpose) เรียงข้อตำมพันธกิจ
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ และได้รับโอกาสในการแข่งขันทุกระดับ
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
5. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
6. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา และน้อม
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปใช้ในการดารงชีวิต
7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ
8. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ
ค่ำนิยม (Values) :
คุณภาพคู่คุณธรรม เป็นองค์กรชั้นนาในการจัดการศึกษา

๑๔
นโยบำยโรงเรียนบ้ำนหนองผือ – ห้วยปลำฝำ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“พัฒนาการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นให้นักเรียน
มีความรู้ มีคุณธรรม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ”
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
2. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถตามมาตรฐานสถานศึกษา
4. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศำสตร์ ( Strategic Issues)
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอ เอื้อต่อการเรียนรู้
3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม
4. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการดาเนินชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้ำประสงค์ (Goals)
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาในระดับ ดีมาก
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานสถานศึกษาในระดับ ดีมาก
กลยุทธ์โรงเรียน
1. พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ การคิด
วิเคราะห์ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างนวัตกรรมของครู
และนักเรียน
2. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้
3. พัฒนาคุณลักษณะนักเรียน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต
ปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก ศาสนา บ าเพ็ ญ ประโยชน์ มี จิต สาธารณะ และด าเนิ น ชี วิ ตตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
5. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การวิจัยในชั้นเรียน การจัดทาสื่อและนวัตกรรมในการเรียนรู้
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา

๑๕
จุดเน้นของโรงเรียน
1. นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ภูมิใจ ในความเป็นไทย ห่างไหลยาเสพติด มีคุณลักษณะทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
3. นั กเรี ย นที่มีความต้อ งการพิ เศษได้ รับการส่ งเสริมและพัฒ นาเต็มตามศักยภาพเป็ น
รายบุคคล
4. ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริง และความช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่อง
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติอย่างเหมาะสม
6. โรงเรียนบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมและการ
รับผิดชอบ ต่อการดาเนินงาน
7. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน เน้นบริการ สร้างสรรค์ ผลงานอย่าง
มีคุณภาพ
ผลผลิต
ผลผลิตกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีดังนี้
๑. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
กิจกรรมสาคัญจุดเน้น ๑ กิจกรรมคือ จัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมสาคัญที่เป็นจุดเน้น ๔ กิจกรรมคือ
๑. กิจกรรมคุณธรรมนาความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. กิจกรรมการเร่งพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓. กิจกรรมการรักการอ่านการเขียน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์
ในการประเมินผลระดับชาติสูงขึ้น
๔. กิจกรรมฝึกทักษะทางด้านวิชาการเพื่อการรองรับการแข่งขันฝึกทักษะทักษะทางวิชาการ

๑๖
รำยละเอียดของแผนปฏิบัติรำชกำร/โครงกำร
จำนวนนักเรียน ( ข้อมูล ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓)
ระดับชั้น
ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
รวม

จำนวน : คน
๑๕
๖๘
๘๓

รำยละเอียดวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมำณ 2563
งบเงินอุดหนุน
รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว)
- อนุบาล นักเรียนจานวน ๑๕ คนๆละ 1,700 บาท รวมเป็นเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท
- ประถมศึกษา นักเรียนจานวน ๖๘ คนๆละ 1,900 บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๙,2๐๐บาท
- เงินอุดหนุนเพิ่มเติม กรณีนักเรียนต่ากว่า ๑๒๐ คน รายหัวละ ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน
๔๑,๕๐๐ บาท
รวมเป็น เงิน ๑๙๖,๒๐๐ บำท
รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
นักเรียนยากจน)
- ประถมศึกษา ประมาณร้อยละ 30
รวมเป็นเงิน บาท
รำยกำรเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ
รำยกำรค่ำเครื่องแบบนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา คนละ 300 บาท/ต่อปี จานวน ๑๕ คน เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท
ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ต่อปี จานวน ๖๘ คน เป็นเงิน
๒๔,๔๘๐ บาท
รำยกำรค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน ๑,๕00 บาท ๓,000 บาท
ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน
1๓,๒๖๐ บาท ๒๖,๕๒0 บาท
รำยกำรค่ำหนังสือเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา คนละ 200 บาท/ต่อปี จานวนนักเรียน ๑๕ คน
เป็นเงิน ๓,000 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 625 บาท/ต่อปี จานวนนักเรียน ๙ คน เป็นเงิน
5,625 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 619 บาท/ต่อปี จานวนนักเรียน ๑๕ คน เป็นเงิน
๙,๒๘๕ บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ต่อปี จานวนนักเรียน ๖ คน เป็นเงิน
3,732 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 673 บาท/ต่อปี จานวนนักเรียน ๑๒ คน เป็นเงิน
8,076 บาท

๑๗
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 806 บาท/ต่อปี จานวนนักเรียน ๑๕ คน เป็นเงิน
12,090บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/ต่อปี จานวนนักเรียน ๑๑ คน เป็นเงิน
๘,๙๙๘ บาท
รำยกำรค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา คนละ 430 บาท จานวน ๑๕ คน เป็นเงิน ๖,๔๕๐ บาท
ระดับประถมศึกษา คนละ 480 บาท
จานวน ๖๘ คน เป็นเงิน ๓๒,๔๓๐ บาท
เงินนอกงบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำหอ และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำดี
- ค่าอาหารกลางวัน
รวมเป็น
๓๓๒,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารเสริม (นมโรงเรียน)
รวมเป็น
12๙,๘๑๒ บาท
- อุดหนุนกิจกรรมนอกระบบในโรงเรียน
รวมเป็น
บาท
รวมทั้งสิ้น
๑๖๓,๐๑๒ บำท

๑๘
แผนกำรจัดสรรงบประมำณตำมกลยุทธ์ /โครงกำร ประจำปีงบประมำณ 2563
ตำรำง แสดงกำรจัดสรรงบประมำณตำมกลยุทธ์ / โครงกำร ประจำปีงบประมำณ 2563
แผนงำน
โครงกำร
งบประมำณ
กลยุทธ์ที่ 1
๘,๐๐๐
1. โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย
๘,๐๐๐
2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
๓,๐๐๐
3. โครงการห้องสมุดมีชีวิต รักการอ่าน
๑,๐๐๐
4. โครงการส่งเสริมการจัดการการศึกษาพิเศษ
๐
5. โครงการเรียนฟรี 15 ปี
๒๐,๐๐๐
6. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รวม
งบประมำณ
กลยุทธ์ที่ 2 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
2. โครงการส่งเสริมงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. โครงการสุขภาพดี มีอนามัย
4. โครงการอาหารกลางวัน
5. โครงการอาหารเสริม (นม)
6.โครงการพี่สอนน้อง

4๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๘,๐๐๐
๐
๐
๒,๐๐๐
๑๑๔,๐๐๐

รวมงบประมำณ
กลยุทธ์ที่ 3 1. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2. โครงการคุณธรรม นาความรู้ (วันสาคัญ)
3. โครงการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

7,๐๘๐
๘,๐๐๐
๕,๐๐๐
20,0๘๐

รวมงบประมำณ
กลยุทธ์ที่ 4 1. โครงการพัฒนาแผนงานและงบประมาณ
2. โครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม อาคาร
สถานที่

๕๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕5,๐๐๐

รวมงบประมำณ
กลยุทธ์ที่ 5 1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔,๐๐๐

๑๙
๔,๐๐๐
รวมงบประมำณ
กลยุทธ์ที่ 6 1. โครงการสัมพันธ์ชุมชนและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

รวมงบประมำณ
๒๓๕,๐80
รวมงบประมำณทั้งสิ้น

๒๐

ส่วนที่ ๓ แผนงำน/โครงกำรตำมกลยุทธ์
จำกวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้ำหมำย โรงเรียนบ้ำนหนองผือและโรงเรียนบ้ำนห้วยปลำฝำ
จึงกำหนดกลยุทธ์ ปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๖ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ
การคิดวิเคราะห์ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างนวัตกรรม
ของครูและนักเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณลักษณะนักเรียน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา บาเพ็ญประโยชน์มีจิตสาธารณะ และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ การวิจัยในชั้นเรียนการจัดทาสื่อและนวัตกรรมในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการจัดการศึกษา

๒๑
โครงกำร
สนองกลยุทธ์ที่ 1
สนองมำตรฐำนที่
แผนงำน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

ส่งเสริมคุณภำพผู้เรียนระดับปฐมวัย
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
งานบริหารวิชาการ
น.ส.สุนัดดา สถานธง
ปีงบประมาณ 2563
------------------------------------

1. หลักกำรและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้องส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ และด้านสังคมเพื่อให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว รักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอด
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด จากประสบการเรี ย นรู้ มี ทั ก ษะทางภาษาที่ เ หมาะสมกั บ วั ย มี ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ การเคลื่อนไหวตามวัย
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองร่าเริงแจ่มใส มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ชื่นชมศิลปะ
ดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอ าจารย์
ซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมด้านสติปัญญา
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมด้านอารมณ์และจิตใจ
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมด้านสังคม
2.4 เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมด้านร่างกาย
3. เป้ำหมำย
3.1 ด้ำนปริมำณ
- นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองผือ-ห้วยปลาฝา จานวน 15 คน
3.2 ด้ำนคุณภำพ
- นักเรียนชั้นอนุบาล 2 - 3 มีความพร้อมด้านสติปัญญาด้านอารมณ์และจิตใจด้านสังคม
ด้านร่างกาย
4. แผนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลำ
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
กิจกรรม
(1ต.ค.-31ธ.ค.) (1ม.ค.-31มี.ค.) (1เม.ย.-30
มิ.ย.)
1. ส่งเสริมพัฒนาการด้าน



สติปัญญา
2. ส่งเสริมพัฒนาการด้าน



อารมณ์และจิตใจ

ไตรมำส 4
ผู้ควบคุม
(1ก.ค.-30
ก.ย.)
น.ส.สุนัดดา

สถานธง
น.ส.สุนัดดา

สถานธง

๒๒
ระยะเวลำ
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
กิจกรรม
(1ต.ค.-31ธ.ค.) (1ม.ค.-31มี.ค.) (1เม.ย.-30
มิ.ย.)
3. ส่งเสริมพัฒนาการด้าน



สังคม
4. ส่งเสริมพัฒนาการด้าน



ร่างกาย
5. กิจกรรมการเรียนการ



สอนด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบ BBL

ไตรมำส 4
ผู้ควบคุม
(1ก.ค.-30
ก.ย.)
น.ส.สุนัดดา

สถานธง
น.ส.สุนัดดา

สถานธง
น.ส.สุนัดดา

สถานธง

5. งบประมำณ รวมทั้งสิ้น ๘,000 บำท
5.1 งบอุดหนุนรายหัว จานวน ๘,000 บาท
รำยกำรงบประมำณ
งบประมำณทั้งสิ้น ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
1. ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
๑,๕00
๑,๕00
2. ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
๑,๕00
๑,๕00
และจิตใจ
3. ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
๑,๕00
๑,๕00
4. ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
๑,๕00
๑,๕00
5. กิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
๒,000
๒,000
กระบวนการเรียนรู้แบบ BBL
รวม
๘,000
๘,000

ค่ำครุภัณฑ์
-

๒๓
6. กำรวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีวัด / ประเมินผล
1. นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 1.แบบบันทึก
มีความพร้อมด้านสติปัญญา 2. ตรวจผลงาน
2. นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3
มีความพร้อม ด้านอารมณ์
และจิตใจ
3.นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3
มีความพร้อมด้านสังคม
4. นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3
มีความพร้อม ด้านร่างกาย

เครื่องมือวัด
1. แบบบันทึก
2.ใบงาน

ผู้ควบคุม
นางสาวสุนัดดา สถานธง

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 ด้ำนคุณภำพ
- นักเรียนมีความพร้อมด้านสติปัญญา
- นักเรียนมีความพร้อมด้านอารมณ์และจิตใจ
- นักเรียนมีความพร้อมด้านสังคม
- นักเรียนมีความพร้อมด้านร่างกาย
7.2 ด้ำนปริมำณ
- นักเรียนชั้นอนุบาล 2 - 3 ร้อยละ 100 มีความพร้อมด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และ
จิตใจด้านสังคม ด้านร่างกาย
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ...................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุนัดดา สถานธง)
(นางวิลาวรรณ โยเฮือง)
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยปลาฝา

ลงชือ่ ................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

‘

๒๔
โครงกำร
สนองกลยุทธ์ที่ 1

บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
สนองมำตรฐำนที่
1,2,3
แผนงำน
บริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุนัดดา สถานธง
ระยะเวลำดำเนินงำน ปีงบประมาณ 2563
-----------------------------------1. หลักกำรและเหตุผล
การพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาประเทศ ต้องพัฒนาศักยภาพประชากรด้วยการศึกษา
โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชองชาติ
จากผลการประเมินระดับนานาชาติ Programs for International student Assessment (PISA)
พบว่าความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยังต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย และประเทศไทยยังขาด
นักวิทยาศาสตร์และวิศวกร ที่จ ะขับเคลื่ อนการพัฒ นา ซึ่งปัญหานี้ทั้งภาครัฐ เอกชน หน่ว ยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งครูและผู้ปกครองจาเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพราะการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ไม่อาจสาเร็จได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการเรียนรู้และจดจาได้
สูงสุด ดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่สาคัญในการวางรากฐานที่ดีเพื่อให้มีทัศนคติและทักษะพื้นฐานที่ดีด้าน
วิทยาศาสตร์
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย
2. เพื่อวางรากฐานทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยในอนาคต
3. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ๆ ด้วยความ
สนุกสนาน
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งเด็ก ครู และผู้ปกครอง
3. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองผือ-ห้วยปลาฝา จานวน 15 คน
เชิงคุณภำพ
1. เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
2. เด็กปฐมวัยเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน
3. เด็ก ครู และผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกัน
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง
และมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนเพิ่มสูงขึ้น
4. วิธีดำเนินกำร
4.1 ประชุมครูเพื่อชี้แจงโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4.2 คณะกรรมการวางแผนการดาเนินโครงการ
4.3 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนเพื่อทาความเข้าใจและขอความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

๒๕
4.4 ดาเนินกิจกรรมตามแผนงานโดยจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ใน
โรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
4.5 ติดตาม/ประเมินผล
4.6 สรุปผลการดาเนินงาน
แผนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำดำเนินกำร

กิจกรรม
1. จัดกิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม
2. จัดทาโครงงานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย จานวน 2
เรื่อง
3. สรุปผลการดาเนินงาน
20 กิจกรรม และโครงงาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย จานวน 2
เรื่อง

ระยะเวลำ
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3
(1ต.ค.-31ธ.ค.) (1ม.ค.-31 (1เม.ย.-30
มี.ค.)
มิ.ย.)




ไตรมำส 4
(1ก.ค.-30
ก.ย.)


















ผู้ควบคุม
น.ส.สุนัดดา
สถานธง
น.ส.สุนัดดา
สถานธง

น.ส.สุนัดดา
สถานธง

๒๖
5. งบประมำณ จำนวนทั้งสิ้น ๘,000 บำท
5.1 งบอุดหนุนรำยหัว จำนวน ๘,000 บำท
รำยกำรงบประมำณ
1. กิจกรรมอากาศ
2. กิจกรรมไฟฟ้า
3. กิจกรรมน้า
4. กิจกรรมคณิตศาสตร์
5. กิจกรรมเสียง
6.กิจกรรมแสง สี และการมองเห็น
7. กิจกรรมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
8. สรุปผลการดาเนินงาน
รวม

งบประมำณ
ทั้งสิ้น
๑,000
๑,000
๑,000
๑,000
๑,000
๑,000
๑,000
๑,000
๘,000

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
-

-

ค่ำครุภัณฑ์

๑,000
๑,000
๑,000
๑,000
๑,000
๑,000
๑,000
๑,000
๘,000

-

6. กำรวัดผลประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1 เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
2 เด็กปฐมวัยเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อย่างสนุกสนาน
3. เด็ก ครู และผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกัน
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น

วิธีวัดและประเมินผล
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์
- การตอบคาถาม

เครื่องมือที่ใช้วัด/ประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึกการสัมภาษณ์
- แบบบันทึกการตอบคาถาม
- รูปถ่าย

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
2. เด็กปฐมวัยเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน
3. เด็ก ครู และผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกัน
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ...................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุนัดดา สถานธง)
(นางวิลาวรรณ โยเฮือง)
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยปลาฝา

๒๗
ลงชือ่ ................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

๒๘
โครงกำร
สนองกลยุทธ์ที่ 2
สนองมำตรฐำนที่
แผนงำน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินงำน

ยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
พัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรตำมศักยภำพ
มีสุขภำพดีและมีสุนทรียภำพ
มาตรฐานที่ 5,15
บริหารงานวิชาการ
นางจารุวรรณ ดีมัย
ปีงบประมาณ 2563
------------------------------------

1. หลักกำรและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียนควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายตามพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 ซึ่ ง มุ่ ง ให้ ป รั บ กระบวนการเรี ย นการสอนเอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา
ความสามารถของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนได้ทั้งความรู้ ความคิด สติปัญญา ความสามารถในการจะ
ดารงชีวิตในสังคมได้ ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดให้สอดคล้องกับสภาพจริงที่มีลักษณะ
ไม่ห ยุ ดนิ่ ง อีก ทั้ งการจั ดกิ จ กรรมการเรีย นรู้ใ ห้ ผู้ เรีย นควรค านึง ถึงพื้ นฐานของผู้ เรี ยน การจั ด
ประสบการณ์เสริมความรู้ การปรับพื้นฐานผู้เรียนเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของนักเรียน
จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการทดสอบระดับชาติ O – Net
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ
การทดสอบระดับต่างๆ พบว่าผลการทดสอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือ ห้วยปลา ใน 8 กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ ยั ง มีผ ลสั มฤทธิ์ อ ยู่ใ นระดั บ ไม่ อยู่ ในเกณฑ์ ที่น่ า พึง พอใจ คณะครูจึ งได้ป ระชุ ม
ปรึกษาหารือและได้ร่วมกันจัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นกว่าเดิม
2. วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 จานวน 68 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น
3.2 เชิงคุณภำพ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากฐานเดิม

๒๙
4. แผนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำดำเนินกำร

กิจกรรม
1. จัดซื้อสื่อ วัสดุ
ประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
2. กิจกรรมติวเตรียมสอบ
3. กิจกรรมอาเซียน
4. กิจกรรมปรับปรุง
หลักสูตรและนิเทศภายใน
5. กิจกรรมวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
6. กิจกรรมบริการ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
7. กิจกรรมค่ายวิชาการ
8. กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ
ในสถานการณ์โควิด19
9. กิจกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

ไตรมำส 1
(1ต.ค.-31
ธ.ค.)



ระยะเวลำ
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3
(1ม.ค.-31 (1เม.ย.-30
มี.ค.)
มิ.ย.)










นางจารุวรรณ
นางจารุวรรณ
นางจารุวรรณ



นางจารุวรรณ



นางจารุวรรณ



นางจารุวรรณ
นางจารุวรรณ



นางจารุวรรณ




ผู้ควบคุม
นางจารุวรรณ







ไตรมำส 4
(1ก.ค.-30
ก.ย.)

๓๐
5. งบประมำณ จำนวนทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บำท
5.1 งบเงินอุดหนุนอื่น จานวน ๘๐,๐๐๐ บาท
รำยกำรงบประมำณ
งบประมำณทั้งสิ้น ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
1. จัดซื้อสื่อ วัสดุ
๒0,000
ประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
2. กิจกรรมติวเตรียมสอบ
5,000
3. กิจกรรมอาเซียน
1,000
4. กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
๒,000
และนิเทศภายใน
5. กิจกรรมวัดและ
2,000
ประเมินผลการศึกษา
6. กิจกรรมบริการเทคโนโลยี
5,000
และสารสนเทศ
7. กิจกรรมค่ายวิชาการ
5,000
2,000
8. กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ
๒๐,๐๐๐
ในสถานการณ์โควิด19
9. กิจกรรมศิลปหัตถกรรม
20,000
10,000
นักเรียน
รวม
๘๐,๐๐๐
2,000
10,000

ค่ำวัสดุ ค่ำครุภัณฑ์
๒0,000
5,000
1,000
๒,000

-

2,000

-

5,000

-

3,000
๒๐,๐๐๐

-

10,000
๖๘,๐๐๐

6. กำรประเมินผล
ตังบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ

วิธีวัดผลและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่ม - การทดสอบวัดความรู้ในระดับ
- ข้อสอบ
สูงขึ้นจากฐานเดิมร้อยละ 3
ต่างๆ
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น

-

๓๑
ลงชื่อ...................................ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ...................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางจารุวรรณ ดีมัย)
(นางวิลาวรรณ โยเฮือง)
ตาแหน่งครู ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยปลาฝา

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

๓๒
โครงกำร
สนองกลยุทธ์ที่ 1
สนองต่อมำตรฐำนที่
แผนงำน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

ห้องสมุดมีชีวิต รักการอ่าน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริม
การเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ 3 ,11
บริหารงานวิชาการ
นายจักรพจน์ สุนทราวิรัตน์
ปีงบประมาณ 2563
------------------------------------

1. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้
และ ใฝ่เรียน มีวิธีศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ห้องสมุดมีความสาคัญต่อผู้เรียนอย่างยิ่ง และ
เป็นแหล่งวิทยาการหลักของโรงเรียนรวมถึงบุคลากรที่อยู่ในและนอกสถานศึกษา ซึ่งเป็นสื่อที่ให้ทั้ง
วิชาการและบันเทิงที่มีอยู่ใกล้ตัวของผู้ต้องการใช้ และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทางโรงเรียนบ้านน้ายาวจึงมีโครงการนี้ขึ้นเพื่อจะได้จัดกิจกรรมให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
2.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเกิดทักษะทางวิชาการ
2.4 นักเรียนได้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน
2.5 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ประวัติความเป็นมาและความสาคัญของวันสาคัญ
ของไทยและปฏิบัติกิจกรรมในวันสาคัญร่วมกันได้
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน ๘๓ คน
3.2 เชิงคุณภำพ
1) นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2) นักเรียนมีสุขนิสัยด้านความกระตือรือร้นในการอ่าน และความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
3) นักเรียนมีทักษะการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

๓๓
4. แผนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำดำเนินกำร

กิจกรรม

ระยะเวลำ
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
(1ต.ค.-31ธ.ค.) (1ม.ค.-31มี.ค.) (1เม.ย.-30
มิ.ย.)

1. กิจกรรมปรับปรุง
และพัฒนาห้องสมุด
2. กิจกรรมบริการ
การใช้ห้องสมุด
3. กิจกรรมบริการ
ยืม คืนหนังสือ
4. กิจกรรมรักการ
อ่าน
5. กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยการ
สร้างวัฒนธรรมการ
วิจัยในโรงเรียน
6. กิจกรรมวันสาคัญ

ไตรมำส 4
ผู้ควบคุม
(1ก.ค.-30
ก.ย.)
นายจักรพจน์


























นายจักรพจน์
นายจักรพจน์
นายจักรพจน์
นายจักรพจน์

















นายจักรพจน์

5. งบประมำณ จำนวนทั้งสิ้น ๓,000 บำท
5.1 งบอุดหนุนรายหัว จานวน ๓,000 บาท
รำยกำรงบประมำณ
1. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุด
2. กิจกรรมบริการ การใช้ห้องสมุด
3. กิจกรรมบริการยืม คืนหนังสือ
4. กิจกรรมรักการอ่าน
5. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
การสร้างวัฒนธรรมการวิจัยใน
โรงเรียน
6. กิจกรรมวันภาษาไทย
รวม

งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ทั้งสิ้น
๑,๐00
-

ค่ำวัสดุ

ค่ำครุภัณฑ์

๑,๐00

-

๑,000
๕00

-

-

๑,000
๕00

-

๕๐๐
๓,000

-

-

๕๐๐
๓,000

-

๓๔
6. กำรวัดและกำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ
1.นักเรียนมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและเป็นผู้ที่มี
นิสัยรักการอ่านร้อยละ
80

วิธีกำรวัดและประเมินผล
สัมภาษณ์
สังเกต
การร่วมกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต

ผู้ควบคุม
ผู้บริหาร

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
7.2 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
7.3 นักเรียนมีความรู้และเกิดทักษะทางวิชาการ
7.4 นักเรียนได้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน
7.5 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ประวัติความเป็นมาและความสาคัญของวันสาคัญของ
ไทยและปฏิบัติกิจกรรมในวันสาคัญร่วมกันได้

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ....................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นายจักรพจน์ สุนทราวิรัตน์)
(นางวิลาวรรณ โยเฮือง)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยปลาฝา

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

๓๕
โครงกำร
สนองกลยุทธ์ที่ 1
สนองต่อมำตรฐำนที่
แผนงำน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

พีส่ อนน้อง
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริม
การเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ 3 ,11
บริหารงานวิชาการ
นายจักรพจน์ สุนทราวิรัตน์
ปีงบประมาณ 2563
------------------------------------

1. หลักกำรและเหตุผล
เด็กที่อาศัย อยู่ ในถิ่นทุร กันดารเด็กและเยาวชนเหล่ านี้มักขาดโอกาสทางการศึกษาและ
ประสบปัญหาทางการเรียนรู้ รวมทั้งขาดแคลนที่อยู่อาศัยซึ่งเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่เป็นวัยที่กาลังเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกายและสติปัญญาจึงควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการใน
ทุกๆ ด้าน วัย เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่จ ะเติบโตเป็น ผู้ ใหญ่และเป็น กาลั งของชาติห ากเด็กและ
เยาวชนได้รับการส่งเสริมการทั้งด้านร่างกายและสติปัญญาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก็จะทา
ให้เด็กมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ ซึ่งเด็กที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยเรียนและเป็นวัยที่
ต้องการพัฒนาการในด้านต่างๆ หากแต่เด็กวัยนี้ได้รับปัจจัยที่จากัดในการส่งเสริมการเจริ ญเติบโต
และการดูแลสุขภาพของตนเอง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวและหมู่บ้านของเด็กส่วน
ใหญ่ไม่ดีเท่าที่ควร จึงทาให้เด็กๆ ขาดปัจจัยบางประการในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและการดูแล
สุขภาพของตนเองและการส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2545) หมวดที่ 2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ทางการศึกษา มาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ สองปี ที่ รั ฐ ต้ อ งจั ด ให้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพ โดยไม่ เ ก็ บ
ค่าใช้จ่ ายการจัดการศึกษา จากสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวและหมู่บ้านของเด็กส่วนใหญ่ไม่ดี
เท่าที่ควร จึงทาให้เด็กๆ ขาดปัจจัยบางประการในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง การส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ ขาดการพัฒนาการทักษะการอ่าน พบว่า
นักเรียนอ่านหนังสือไม่ถูกต้อง และอ่านหนังสือไม่คล่อง ด้วยเหตุนี้ จึงทาให้ข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจ
ที่จะแก้ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ถูกต้อง และอ่านหนังสือไม่คล่องเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
2.2 เพื่อเป็นการสอนซ่อมเสริมทักษะวิชาการให้แก่นักเรียน
2.3 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในช่วงหลังเลิกเรียนและปิดภาคเรียนให้เกิด
ประโยชน์
2.4 เพื่อให้นักเรียนได้นาเอาความรู้ที่ได้รับไปรับปรุงพัฒนาการเรียนในภาคเรียน
ต่อไป

๓๖
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน ๖๘ คน
3.2 เชิงคุณภำพ
3.1 นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3.2 นักเรียนมีสุขนิสัยด้านความกระตือรือร้นในการอ่าน และความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
3.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. แผนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม
1. กิจกรรมพี่สอน
น้อง
2. กิจกรรม
ประกวดคัดลายมือ
3. กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จัดนิทรรศการ การ
นาเสนอผลงานของ
โรงเรียน

ระยะเวลำ
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
(1ต.ค.-31ธ.ค.) (1ม.ค.-31มี.ค.) (1เม.ย.-30มิ.ย.) (1ก.ค.-30ก.ย.)
















ผู้ควบคุม
นายจักรพจน์
นายจักรพจน์
นายจักรพจน์









5. งบประมำณ จำนวนทั้งสิ้น 2,000 บำท
5.1 งบอุดหนุนรำยหัว จำนวน 2,000 บำท
รำยกำรงบประมำณ
1. กิจกรรมพี่สอนน้อง
2. กิจกรรมประกวดคัดลายมือ
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จัดนิทรรศการ การนาเสนอ
ผลงานของโรงเรียน
รวม

งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ทั้งสิ้น
1,000
500
500
2,000

-

-

ค่ำวัสดุ

ค่ำครุภัณฑ์

1,000
500
500

-

2,000

-

๓๗
6. กำรวัดและกำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำรวัดและประเมินผล

1.นักเรียนมีพัฒนาการดี
ขึ้น
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น
3.นักเรียนเก่ง ดี และมี
ความสุข

ทดสอบ
สอบ สัมภาษณ์
สังเกต

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบทดสอบ
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต

ผู้ควบคุม
ผู้บริหาร

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
7.2 สอนซ่อมเสริมทักษะวิชาการให้แก่นักเรียน
7.3 นักเรียนใช้เวลาว่างในช่วงหลังเลิกเรียนและปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์
7.4 นักเรียนได้นาเอาความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนในภาคเรียนต่อไป

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ....................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นายจักรพจน์ สุนทราวิรัตน์)
(นางวิลาวรรณ โยเฮือง)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยปลาฝา

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

๓๘
โครงกำร
สนองกลยุทธ์ที่ 1
สนองมำตรฐำนที่
แผนงำน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

คุณธรรม นำควำมรู้
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
3 ,4 , 5, 6
งานบริหารวิชาการ
นางจารุวรรณ ดีมัย
ปีงบประมาณ 2563
------------------------------------

1. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
มาตรา 6 กาหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ให้การศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ างกาย จิ ต ใจ สติปั ญ ญา ความรู้ แ ละคุ ณ ธรรม มีจ ริ ย ธรรมและ
วั ฒ นธรรมในการด ารงชี วิ ต สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข รวมถึ ง การก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 ให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง มี วิ นั ย ในตนเอง ปฏิ บั ติ ต นเองตามหลั ก ธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกของความเป็นไทย และการพัฒนาคุณธรรมนั้น โรงเรียน
บ้านหนองผือ-ห้วย ปลาฝาได้ตระหนักถึงความสาคัญ และจาเป็น จึงจัดทาโครงการค่ายคุณธรรม ขึ้น
เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการปลูกฝัง พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทยให้มีสานึก
ความเป็นไทย โดยคาดหวังผลสาเร็จของการดาเนินงานจะสามารถปลูกฝังจิตสานึกของความเป็น
ไทยให้แก่เด็ก และเยาวชนไทย ประพฤติ ปฏิบัติถูกต้องดีงามทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น
และต่อสังคม อันจะก่อให้เกิดความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง ในสังคมและประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจให้เข้าใจเข้าถึงหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา รู้จักการเรียนรู้ และสามารถนาหลักธรรมทางศาสนา ประยุกต์ไปใช้ในการดารงชีวิต
อย่างมีเหตุมีผล
1.2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนาหลักธรรมทางศาสนา มาสร้างเสริมคุณธรรมให้มีจิตสานึกที่
ดีต่อการดารงตนอย่างมีสติสัมปชัญญะ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจในตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
1.3. สามารถนาทุนทางสังคมที่มีค่า คือ สถาบันทางศาสนา ให้เป็นที่พึ่งทางใจของคนใน
สังคมไทย สร้างสังคมแห่งปัญญา
1.4. นักเรียนได้รับการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับทัศนคติในการอยู่ร่วมกันในสังคม
มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจด้วยหลักธรรมในพุทธศาสนา

๓๙
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 จานวน ๖๘ คน และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน
11 คน
3.2 เชิงคุณภำพ
- นักเรียนมีความคุณธรรม จริยธรรม รู้ความเข้าใจและเห็นความสาคัญของการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ของโรงเรียน เพื่ออยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข
4. แผนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำดำเนินกำร

กิจกรรม

ไตรมำส 1
(1ต.ค.-31
ธ.ค.)

1. ค่ายคุณธรรม
2. กิจกรรมอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
สุดสัปดาห์
3. กิจกรรม
โครงงานคุณธรรม



ระยะเวลำ
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
ผู้ควบคุม
(1ม.ค.-31 (1เม.ย.-30 (1ก.ค.-30ก.ย.)
มี.ค.)
มิ.ย.)
นางจารุวรรณ

นางจารุวรรณ





นางจารุวรรณ

5. งบประมำณ จำนวนทั้งสิ้น ๘,000 บำท
5.1 งบเรียนฟรี 15 ปี (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จานวน ๘,000 บาท
รำยกำรงบประมำณ
1. ค่ายคุณธรรม
2. กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสุดสัปดาห์
3. กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม
รวม

งบประมำณทั้งสิ้น
5,000
-

ค่ำตอบแทน
๒,000
-

ค่ำใช้สอย
-

ค่ำวัสดุ
3,000
-

3,000

-

-

3,000

๘,000

๒,000

-

6,000

ค่ำครุภัณฑ์
-

-

๔๐
6. กำรวัดและกำรประเมินผล
กิจกรรม
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีวัด / ประเมินผล เครื่องมือวัด
คุณธรรม จริยธรรม 1.นักเรียนเข้าใจเข้าถึงหลักธรรมใน
สอบถาม
แบบสอบถาม
นักเรียน
พระพุทธศาสนา รู้จักการเรียนรู้ และสามารถ
นาหลักธรรมทางศาสนา ประยุกต์ไปใช้ในการ
ดารงชีวิต อย่างมีเหตุมีผล
2.นักเรียนนาหลักธรรมทางศาสนา มาสร้าง
เสริมคุณธรรมให้มีจิตสานึกที่ดีต่อการดารงตน
อย่างมีสติสัมปชัญญะ มีคุณธรรมจริยธรรม
เข้าใจในตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
3.นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับ
ทัศนคติในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีภูมิคุ้มกัน
ทางด้านจิตใจด้วยหลักธรรมในพุทธศาสนา
4.นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ และความมีมารยาท
โดยเฉพาะการปฏิบัติตนในการเป็นพุทธมาฆกะ
และ การเป็นพุทธศาสนิกชน ที่ดี
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
- นักเรียนเข้าใจเข้าถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา รู้จักการเรียนรู้ และสามารถนา
หลักธรรมทางศาสนา ประยุกต์ไปใช้ในการดารงชีวิต อย่างมีเหตุมีผล
- นักเรียนได้นาหลักคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน
- นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับทัศนคติในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีภูมิคุ้มกัน
ทางด้านจิตใจด้วยหลักธรรมในพุทธศาสนา
- นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และความมีมารยาท
โดยเฉพาะการปฏิบัติตนในการเป็นพุทธมาฆกะ และการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางจารุวรรณ ดีมัย)
(นางวิลาวรรณ โยเฮือง)
ตาแหน่งครู ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยปลาฝา

ลงชือ่ ................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

๔๑
โครงกำร
สนองกลยุทธ์ที่ 2
สอนองมำตรฐำนกำรศึกษำที่
แผนงำน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำที่ดำเนินงำน

ส่งเสริมงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพ มีสุขภาพ
ดีและมีสุนทรียภาพ
2,10
บริหารวิชาการ
นางจารุวรรณ ดีมัย
ปีงบประมาณ 256๓
------------------------------------

1. หลักกำรและเหตุผล
การจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ ความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้านทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม
ความรู้ คุณธรรม สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
มีความส าคัญ สามารถรู้ พัฒ นาตนได้ ซึ่ง ถือว่ ามีค วามส าคั ญที่สุ ด ดั งนั้น การจัดกิ จกรรมต้ องให้
สอดคล้องกับ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน เน้นกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์และการปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. พัฒนาความรู้ ความสามารถการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อให้เกิดทักษะประสบการณ์ทั้ง
วิชาการและวิชาชีพ
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. มีสุขภาพและบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทางานร่วมกับผู้อื่นในระบอบประชาธิปไตย
3. เป้ำหมำย
ด้ำนปริมำณ
- นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 8๓ คน
ด้ำนคุณภำพ
- นักเรียนทุกคนมีความรู้และประสบการณ์และพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น

๔๒
4. แผนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำดำเนินกำร

กิจกรรม
1. กิจกรรมชุมนุม
2. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
3. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
4. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน
5. กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
6. กิจกรรมทัศนศึกษา
7. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6
8. ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
9. กิจกรรมส่งเสริมศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

ไตรมำส 1
(1ต.ค.-31
ธ.ค.)


ระยะเวลำ
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3
(1ม.ค.-31 (1เม.ย.-31
มี.ค.)
มิ.ย.)



ไตรมำส 4
ผู้ควบคุม
(1ก.ค.-30
ก.ย.)
นางจารุวรรณ

นางจารุวรรณ


































นางจารุวรรณ
นางจารุวรรณ
นางจารุวรรณ
นางจารุวรรณ
นางจารุวรรณ
นางจารุวรรณ
นางจารุวรรณ

5. งบประมำณ 24,000 บำท
5.1 งบเรียนฟรี 15 ปี (ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 24,000บำท
รำยกำรงบประมำณ
1. กิจกรรมชุมนุม
2. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
3. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
4. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน
5. กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
6. กิจกรรมทัศนศึกษา
7. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6
8. ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
รวม

งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ทั้งสิ้น
-

ค่ำวัสดุ

ค่ำครุภัณฑ์

-

-

1,000

-

-

1,000

-

๕,000
10,000
3,000
5,000
24,000

-

-

๕,000
10,000
3,000
5,000
24,000

-

๔๓
6. กำรวัดและกำรประเมินผล
กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

นักเรียนผ่านกิจกรรมชุมนุม
คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ คิดเป็น
ร้อยละ 100

วิธีวัด /
ประเมินผล
การเข้าร่วม
กิจกรรม
การเข้าร่วม
กิจกรรม

เครื่องมือวัด
แบบประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม
แบบประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 นักเรียนทุกคนพัฒนาความรู้ ความสามารถการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
7.2 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมนุม สังคม และประเทศชาติและมี
มนุษยสัมพันธ์ในการทางานร่วมกับผู้อื่นในระบอบประชาธิปไตย
ลงชื่อ..................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางจารุวรรณ ดีมัย)
(นางวิลาวรรณ โยเฮือง)
ตาแหน่งครู ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยปลาฝา
ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

๔๔
โครงกำร
สนองกลยุทธ์ที่ 3
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่
งำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ (วิชำบูรณำกำร)
ขยายโอกาสทางการศึกษา ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม
ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยและมีความพอเพียง
2
บริหารวิชาการ
นางจารุวรรณ ดีมัย
ปีงบประมาณ 2563
------------------------------------

1. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ประกาศเดินหน้า
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาการเรียนรู้ ซึ่งเริ่มดาเนินการมาแล้วตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปี 2558
ตามที่ทราบแล้วนั้น โรงเรียนบ้านหนองผือ-ห้วยปลาฝา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ต้องดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว
จากนโยบายการปรับเวลาเรียนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ลดชั่วโมงเรียน
ของเด็กลง โดยเรียนภาควิชาการในสาระหลักเพียงแค่เวลา 14 นาฬิกา จากนั้นให้เด็กทากิจกรรม
นอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทุกด้าน ในรูปแบบของกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
การเรียนรู้แบบบูรณาการ ให้เรียนสาระการเรียนรู้หลักเพียงแค่ 14 นาฬิกา ไม่ได้มีความประสงค์ให้
ยุติการเรียนการสอน แล้วนักเรียนกลับบ้านแต่เป็นเพียงการสอนวิชาหลัก เช่น ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ในช่วงเช้าจนถึง 14 นาฬิกา และ
หลังจากนั้นจะเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้แก่ การเรียนกลุ่มสาระ ที่เหลือ คือ สุขศึกษาและพล
ศึกษา การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาศิลปะและนาฏศิลป์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ
บูรณาการและกิจกรรมกลุ่ม อันจะทาให้เด็กลดความเคร่งเครียด จากการเรียนเนื้อหามาเป็นกิจกรรม
ที่สนุกสนาน รวมทั้งเสริมสร้างทักษะทุกด้าน คือด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ความคิด
ในการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ มาจากข้อเรียกร้องของเด็ก ผู้ปกครองและสังคมว่าเด็กเรียนเนื้อหา
วิชาการมากจนเกินไปเรียนหนักไม่มีการพักผ่อน มีการบ้านมาก ต้องทาการบ้านหนัก เป็นภาระต่อ
พ่อแม่ ซึ่งเกิดความห่วงใย และแม้จะเรียนเนื้อหามาก แต่ผลการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของเด็กไทย เมื่อ
เปรียบเทียบกับนานาชาติ ก็ไม่ได้ดีขึ้น การกาหนดหลักสูตรให้นักเรียนชั้นประถม เรียนมากกว่า
1000 ชั่วโมงต่อปี และมัธยมศึกษามากกว่า 1200 ชั่วโมงต่อปี อาจไม่ใช่เครื่องชี้วัดคุณภาพ
การศึกษา เพราะเด็กประถมในต่างประเทศเรียนประมาณ 720 – 800 ชั่วโมงต่อปีเท่านั้นรวมทั้ง
การเรียนการสอนของโรงเรียนในประเทศกลุ่มอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ ก็เรียนวิชาการ
เพียงช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ การเล่นกีฬา ดนตรี และศิลปะ เป็น
ต้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
2.2 นักเรียนเกิดทักษะชีวิต 5 ด้าน
2.3 นักเรียนมีผลงานจากการจัดกิจกรรม

๔๕
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 นักเรียน จานวน 83 คน ได้เรียนรู้กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
3.2.2 นักเรียนเกิดทักษะชีวิต 5 ด้าน
4. แผนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำดำเนินกำร
ไตรมำส 1
(1ต.ค.-31
ธ.ค.)

กิจกรรม
1. รับทราบนโยบาย
2. ประชุมวางแผน
3. จัดทาโครงการ
4. ดาเนินการตามแผน
5. ประเมินการ
ปฏิบัติงานทุกวันศุกร์
(RRA)
6. สรุปรายงานผลส่ง
เขตพื้นที่ทุกเดือน

ระยะเวลำ
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3
(1ม.ค.-31 (1เม.ย.-30
มี.ค.)
มิ.ย.)

ไตรมำส 4
(1ก.ค.-30
ก.ย.)
























ผู้ควบคุม
ผู้บริหารและ
คณะครูทุกท่าน
ผู้บริหารและ
คณะครูทุกท่าน
ครูวิชาการ
ผู้บริหารและ
คณะครูทุกท่าน
ผู้บริหารและ
คณะครูทุกท่าน
ผู้บริหารและ
คณะครูทุกท่าน

5. งบประมำณ จำนวน ๗,0๘0 บำท
รำยกำรงบประมำณ
จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เอกสารทางการสอน
รวม

งบประมำณ ค่ำตอบแทน
ทั้งสิ้น

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

ค่ำครุภัณฑ์

๗,0๘0

-

-

๗,0๘0

-

๗,0๘0

-

-

๗,0๘0

-

๔๖
6. กำรวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุขจากกิจกรรม
ทั้ง 4 หมวด
2.นักเรียนเกิดทักษะชีวิต
5 ด้าน

วิธีวัดประเมินผล
เครื่องมือวัด
1. ความพึงพอใจของ
1. แบบประเมิน
นักเรียนต่อการจัดกิจกรรม ความพึงพอใจ
1. สอบถาม และสังเกต

1.แบบสอบถามและ
แบบสังเกต

ผู้ควบคุม
ครูผู้จัดกิจกรรม
ครูผู้จัดกิจกรรม

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
6.1.1 นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
6.1.2 นักเรียนเกิดทักษะชีวิต 5 ด้าน
6.1.3 นักเรียนมีผลงานจากการจัดกิจกรรม
ลงชื่อ..................................ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ....................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางจารุวรรณ ดีมัย)
(นางวิลาวรรณ โยเฮือง)
ตาแหน่งครู ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนห้วยปลาฝา

ลงชือ่ ................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

๔๗
โครงกำร
สนองกลยุทธ์ที่ 1
สนองมำตรฐำนที่
แผนงำน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
12
บริหารวิชาการ
นางจารุวรรณ ดีมัย
ปีงบประมาณ 2563
------------------------------------

1. หลักกำรและเหตุผล
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย ดังนั้น
สถานศึกษาจึงได้จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขึ้น
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการดาเนินการของสถานศึกษาตาม
พันธกิจ และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่ได้ร่วมกัน
กาหนดไว้และต้องดาเนิ นต่อเนื่ อง เพื่อสร้างความมั่นใจ ต่อผู้ ปกครอง ชุมชน และสั งคมที่จะให้
ผลผลิตทางการศึกษาคือ นักเรียนมีคุณภาพที่พึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตร ผู้ปกครอง
ชุมชนและสังคม โดยกาหนดแนวทาง และวิธีในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
2.2 เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
2.3 เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. เป้ำหมำย
3.1 ด้ำนคุณภำพ
โรงเรียนมีผลการดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละด้าน
ครบถ้วน และผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อย ระดับ ดี ขึ้นไป
3.2 ด้ำนปริมำณ
โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบร้อยละ 90

๔๘
4. แผนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม
1. สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
3. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
4. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
5. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน
7. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
8. กิจกรรมควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง

ไตรมำส 1
(1ต.ค.-31
ธ.ค.)

ระยะเวลำ
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
ผู้ควบคุม
(1ม.ค.-31 (1เม.ย.- (1ก.ค.-30
มี.ค.)
30มิ.ย.)
ก.ย.)
นางจารุวรรณ
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5. งบประมำณ
จำนวน ๒0,000 บำท
5.1 งบอุดหนุนรำยหัว จำนวน ๒0,000 บำท
รำยกำรงบประมำณ
1.กิจกรรมพัฒนางานธุรการ
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กิจกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน
3. กิจกรรมควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง
4. กิจกรรมพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
5. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวม

งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
ทั้งสิ้น
10,000
10,000
-

-

๕,000
๕,000
๒0,000

-

ค่ำ
ครุภัณฑ์
-

-

-

-

-

๕,000
๕,000
๒0,000

-

๔๙
6. กำรวัด และประเมินผล
กิจกรรม
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีวัด / ประเมินผล
จัดทาแผนพัฒนาการจัด
1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ประเมินตนเอง
การศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
การตรวจสอบ การประเมิน 2. โรงเรียนทาการประเมินตนเองได้
ประเมินตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทารายงานการ
3. โรงเรียนจัดทารายงานการพัฒนา รายงานการศึกษา
พัฒนาการศึกษา
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประจาปี

เครื่องมือวัด
แบบประเมิน

แบบประเมิน
มาตรฐานต่างๆ
แนวทางการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบ สามารถประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจแก่ ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ....................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางจารุวรรณ ดีมัย)
ตาแหน่งครู ชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ....................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางวิลาวรรณ โยเฮือง)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยปลาฝา

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

๕๐
โครงกำร
สนองกลยุทธ์ที่ 3
สนองต่อมำตรฐำนที่
แผนงำน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม ดาเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยและมีความพอเพียง
6,13
บริหารวิชาการ
นายบุญทัน วังพิลา
ปีงบประมาณ 256๓
------------------------------------

1. หลักกำรและเหตุผล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับให้ดาเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ และจากความมุ่งหมาย
และหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 1 มาตรา 6 ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับคณะอนุกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะทางานบูรณา
การเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน
โรงเรีย นบ้านหนองผือ -ห้ วยปลาฝาได้เห็นความสาคัญของการน้อมนาปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะของเกษตรกรให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือเกื้อกูลและนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน จึง
เน้นพัฒนาบุตรหลานเกษตรกรหรือยุวเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับที่ดินตกทอดใน
อนาคต ได้เรียนรู้และพัฒนาการเกษตร ทางโรงเรียนจึงได้จัดกระบวนการเพื่อพัฒนายุวเกษตรกรรุ่น
ใหม่พัฒนาในโรงเรียน ตามรูปแบบของการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกทักษะให้กับนักเรียนเป็นพื้นฐานการในประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการและเต็ม
ศักยภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการออมทรัพย์อย่างเป็นระบบ
5. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงคุณภำพ นักเรียนชั้น ป.1 -6 จานวน 68 คน
3.2 เชิงปริมำณ นักเรียนชั้น ป.1 -6 ร้อยละ 90 ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ

๕๑
4. แผนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำดำเนินกำร

กิจกรรม
1. กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่
2. กิจกรรมทาปุ๋ยหมัก
เตรียมดิน
3. กิจกรรมการปลูกแก้ว
มังกร
4. กิจกรรมเลี้ยงปลา
5. กิจกรรมเพาะเห็ด
6. กิจกรรมการเรียนรู้การ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ตามพระราชดาริ

ไตรมำส 1
(1ต.ค.-31
ธ.ค.)





ระยะเวลำ
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
(1ม.ค.-31มี.ค.) (1เม.ย.-30
มิ.ย.)










ไตรมำส 4
ผู้ควบคุม
(1ก.ค.-30
ก.ย.)
นายบุญทัน

นายบุญทัน



นายบุญทัน





นายบุญทัน
นายบุญทัน
นายบุญทัน

ค่ำวัสดุ
1,000
500

ค่ำครุภัณฑ์
-

500

-

500
1,500
1,000

-

5,000

-

5. งบประมำณ จำนวนทั้งสิ้น 5,000 บำท
งบอุดหนุนรายหัว
จานวน 5,000 บาท
รำยกำรงบประมำณ
งบประมำณทั้งสิ้น ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
1. กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่
1,000
2. กิจกรรมทาปุ๋ยหมัก
500
เตรียมดิน
3. กิจกรรมการปลูกแก้ว
500
มังกร
4. กิจกรรมเลี้ยงปลา
500
5. กิจกรรมเพาะเห็ด
1,500
6. กิจกรรมการเรียนรู้การ
1,000
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตาม
พระราชดาริ
รวม
5,000
-

-

๕๒
6. กำรวัดและกำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีวัด / ประเมินผล
1.นักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบในการทางานและ 1. การปฏิบัติกิจกรรม
วินัยในการดาเนินชีวิต
2. สอบถาม
2.นักเรียนๆได้ฝึกทักษะด้านการเกษตร เน้นพื้นฐาน 3. ผลผลิต
ในการประกอบอาชีพ
3.มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน
4.นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้
ระหว่างเรียน

เครื่องมือวัด
1.แบบประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรม
2.แบบสอบถาม
3.แบบบันทึกผลผลิต
4.สมุดเงินฝากออมทรัพย์
ในโรงเรียน

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
7.2 นักเรียนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
ประจาวัน
7.3 นักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบในการทางานและวินัยในการดาเนินชีวิต
7.4 นักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
7.5 นั ก เรี ย นลดการใช้ พ ลั ง งานทุ ก รู ป แบบอย่ า งคุ้ ม ค่ า และประหยั ด จนเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด

ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ....................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นายบุญทัน วังพิลา)
(นางวิลาวรรณ โยเฮือง)
ตาแหน่งครู ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยปลาฝา

ลงชือ่ ................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

๕๓
โครงกำร
สนองกลยุทธ์ที่ 1
สนองมำตรฐำนที่
แผนงำน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

เรียนฟรี 15 ปี
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
1 – 6,10,11,13,15
บริหารงานวิชาการ
นางมนูลา ภูชุมพล
ปีงบประมาณ 2563
------------------------------------

1. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคล
ย่อมมีสิ ทธิเสมอกัน ในการรั บ การศึกษาไม่น้อยกว่าสิ บสองปี ที่รัฐ จะต้องจัดให้ อย่างทั่งถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้องกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่งเป็นข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบ
กั บ ค าแถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ก าหนเป็ น นโยบายเร่ ง ด่ ว น ที่ จ ะเริ่ ม ก าเนิ น การตาม
เจตนารมณ์ดังกล่าวในปีแรก โดยกาหนดไว้ในข้อ 1.3 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ข้อ
1.3.1 ว่า “ให้ ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา 15 ปี โดยสนับสนุนตาราเรียนวิชาหลักให้แก่ทุก
สถานศึกษา จัดให้มีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทันปีการศึกษา 2552 และสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อชดเชยรายการต่าง ๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้ปกครอง” อีกทั้งนโยบายของ
รัฐข้อ 3.1.4 กาหนดว่า “จั ดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึง
อนุบาลตอนปลาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ทั้งผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ใน
สภาวะยากลาบากผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และชนต่างวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน” กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดาเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวขั้นต้น
โดยจัดทาโครงการดาเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมี
โอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับรายการ หนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
3. เป้ำหมำย
3.1 ด้ำนคุณภำพ
นักเรียนชั้น อนุบาล 2- นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6 จานวน 83 คน

๕๔
3.2 ด้ำนปริมำณ
นักเรียนได้รับการสนับสนุน หนังสือเรียน อุปกรณ์ การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 100% ได้รับการพัฒนาคุณภาพ และมีความพร้อมใน
การเรียนรู้มากขึ้น
4. แผนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำดำเนินกำร

กิจกรรม
1. สารวจจานวนนักเรียน
2. ประชุมคณะกรรมการ
ภาคี 4 ฝ่าย
3. ประชุมชี้แจงผู้ปกครอง
4. โรงเรียนแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือก
หนังสือ ดาเนินการ จัดซื้อ
ทาสัญญาจัดซื้อ ตรวจรับ
5. นักเรียนได้รับหนังสือ
เรียน เครื่องแบบนักเรียน
อุปกรณ์การเรียน
6. กิจกรรมเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจน

ไตรมำส 1
(1ต.ค.-31
ธ.ค.)


ระยะเวลำ
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3
(1ม.ค.-31 (1เม.ย.-30
มี.ค.)
มิ.ย.)

ไตรมำส 4
(1ก.ค.-30
ก.ย.)

ผู้ควบคุม



นางมนูลา
นางมนูลา




นางมนูลา
นางมนูลา



นางมนูลา



นางมนูลา

๕๕
5. งบประมำณได้รับกำรจัดสรรจำกสพฐ.ตำมจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ๒๐ กรกฎำคม 63)
งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี (ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน
จานวน 10๙,306 บาท
งบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
จานวน บาท
รำยกำรงบประมำณ
1. สารวจจานวนนักเรียน
2. ประชุมคณะกรรมการภาคี 4
ฝ่าย
3. ประชุมชี้แจงผู้ปกครอง
4. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกหนังสือ ดาเนินการ
จัดซื้อ ทาสัญญาจัดซื้อ ตรวจรับ
5. นักเรียนได้รับหนังสือเรียน
เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การ
เรียน
6. กิจกรรมเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจน
รวม

งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ทั้งสิ้น
-

-

-

-

-

ค่ำวัสดุ

ค่ำครุภัณฑ์

-

-

-

-

-

-

-

6. กำรวัดและประเมินผล
กิจกรรม
ดาเนินงานตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
นักเรียนมีแบบเรียน เครื่องแบบ
นักเรียนและอุปกรณ์การเรียนครบ

วิธีวัด / ประเมินผล เครื่องมือวัด
สังเกต/สอบถาม สังเกต/สอบถาม

กิจกรรมเงินอุดหนุนนักเรียน นักเรียนได้รับความรู้และ การ
ยากจน
พัฒนาศักยภาพจากการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สังเกต/รายงาน

แบบสอบถาม/
รายงาน

การสอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม

ผู้ปกครองชุมชนมีความพอใจ

๕๖
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับบริการด้านการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพด้าน
การศึกษาเพิ่มสูงขึ้น
2. ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ส่วนหนึ่ง
3. โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ ชื่อ........................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางมนูลา ภูชุมพล)
(นางวิลาวรรณ โยเฮือง)
ตาแหน่งครู ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยปลาฝา

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

๕๗
โครงกำร
สนองกลยุทธ์ที่ 1
มำตรฐำนที่
งำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินโครงกำร

ส่งเสริมกำรจัดกำรกำรศึกษำพิเศษ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
5,10
งานบริหารวิชาการ
นายบุญทัน วังพิลา
ปีการศึกษา 2563
------------------------------------

1. หลักกำรและเหตุผล
จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 แสดงถึงเจตนารมณ์ในการ
ยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยกาหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการได้รับ
การศึกษาขั้น พื้นฐานไม่ น้ อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ตลอดจนนโยบาย
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ( เรียนฟรี 15 ปี ) เด็กและเยาวชนพิการทุก
คนมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ดังนั้นเพื่อเป็นการประกันสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษา การประกันคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนการประกันคุณภาพของการ
ให้บริการทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนพิการจึงจาเป็นต้องจัดการศึกษาในรูปแบบของ “ การ
จัดการเรียนร่วม” เพื่อให้เด็กและเยาวชนพิการได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่มีขีดจากัดน้อยที่สุดและ
สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง ทางโรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยนกลไก กระบวนการทางาน
ภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนแต่ละประเภทและเป็นเฉพาะบุคคล
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชนพิการได้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. นั กเรี ย นพิการทุกคนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่จัดการเรี ยนร่ว ม ได้รับการพัฒ นาด้า น
การศึกษาในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมรวมทั้งได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
3. นักเรียนพิการทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต ทักษะการดารงชีวิต ทักษะทาง
สังคม และทักษะทางวิชาการ ตามกระบวนการที่กาหนดไว้ใน IEP ของแต่ละบุคคล
4. เพื่ อให้ เกิ ดความร่ ว มมือ ระหว่ างโรงเรี ย น ผู้ ป กครอง องค์ ก ร และชุ ม ชนในการจั ด
การศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
เด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษทุกคนทั้ง 9 ประเภท ได้เข้าเรียนใน
โรงเรี ย นและมี ก ารจั ด การเรี ย นร่ ว มอย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพ รวมทั้ ง ได้ รั บ การบริ ก าร ตาม
กฎกระทรวง สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษา

๕๘
3.2 เชิงคุณภำพ
1. โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเ ศษได้รับการพัฒ นาเต็มศักยภาพของแต่ ล ะ
บุคคล
4. แผนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำดำเนินกำร

กิจกรรม

ไตรมำส 1
(1ต.ค.-31
ธ.ค.)

1.คัดกรอง/วินิจฉัย/สารวจข้อมูลเด็กที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้
2. จัดทาแผน ( IEP ) นักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้
3.พัฒนาสื่อ/นวัตกรรม/เทคนิควิธีการ
4.ดาเนิ น การพัฒ นานั กเรี ย นที่มีปั ญหา 
ทางการเรียนรู้
5. กิจกรรมนิเทศ ติดตาม

ระยะเวลำ
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
ผู้ควบคุม
(1ม.ค.-31 (1เม.ย.- (1ก.ค.-30
มี.ค.)
30มิ.ย.)
ก.ย.)
นายบุญทัน






นายบุญทัน




นายบุญทัน
นายบุญทัน





นายบุญทัน

5. งบประมำณรวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บำท (ถัวจ่ำย)
รำยกำรงบประมำณ
1. กิจกรรมคัดกรอง
2. กิจกรรมดาเนินการจัดการ
3. กิจกรรมพัฒนาสื่อ
4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
5. กิจกรรมนิเทศ ติดตาม
รวม

งบประมำณ ค่ำตอบแทน
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
-

ค่ำใช้สอย
-

ค่ำวัสดุ
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

ค่ำครุภัณฑ์
-

๕๙
6. กำรวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.การรายงานข้อมูลนักเรียนที่
ผ่านการคัดกรอง
2. การจัดการศึกษาที่เหมาะสม
เฉพาะบุคคล
3. กิจกรรมดาเนินการเรียนการ
สอน

วิธีวัดประเมินผล
ทดสอบการอ่าน –
การเขียน
ตรวจแผนการจัดการเรียน
การสอนเฉพาะบุคคล
ประเมินสื่อ/ นวัตกรรม

เครื่องมือวัด
ผู้ควบคุม
- แบบทดสอบการอ่าน คณะครูตามรายชื่อ
– การเขียน
ในคาสั่งโรงเรียน
- แผน IEP
( นิเทศ -ติดตาม)
- แบบประเมิน

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 ด้ำนปริมำณ
เด็กในวัย เรี ย นที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษทุกคนทั้ง 9 ประเภท ได้เข้าเรียนใน
โรงเรียนและมีการจัดการเรียนร่วมอย่างทั่วถึงร้อยละ 100
7.2 ด้ำนคุณภำพ
โรงเรี ย นสามารถจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ เ ด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพสอดคล้องตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ....................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นายบุญทัน วังพิลา)
(นางวิลาวรรณ โยเฮือง)
ตาแหน่งครู ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยปลาฝา

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

๖๐
โครงกำร
สนองกลยุทธ์ที่ 4
สนองมำตรฐำนที่
แผนงำน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

พัฒนำแผนงำนและงบประมำณ
พัฒนาระบบสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
8 12
บริหารงบประมาณ
นางมนูลา ภูชุมพล
ปีงบประมาณ 2563
------------------------------------

1. หลักกำรเหตุผล
การบริหารงบประมาณเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบการเงิน และพัสดุ โดยยึด
หลักความเท่าเทียมและความเสมอภาคโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน ในการจัดทาแผนการใช้
งบประมาณการเงิน และพัสดุ โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานแต่ละด้าน สามารถตรวจได้ตลอดเวลา
เพื่อให้เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณที่โรงเรียนได้กาหนดไว้ โดยเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและมีใช้งบประมาณที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ- ห้วยปลาฝา จึงถื อเป็นภารกิจที่โรงเรียนจาเป็นจะต้องสนับสนุน
นักเรียนในทุกๆด้านเท่าที่จะทาได้ โรงเรียนมีนโยบายที่ให้ครู บุคลากรและนักเรียน รู้จักการ
ประหยัด และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เพียงพอ และให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า โดยไม่กระทบต่อการ
เรียนการสอน
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ระบบงานบริหารงบประมาณและการบัญชีของโรงเรียนเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
2. เพื่อให้ระบบงานบริหารงบประมาณมีการจัดตั้งงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อให้ระบบงานบริหารงานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
สามารถตรวจสอบได้
4. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอานวยการ ให้การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียนร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. เพื่อให้การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าได้รับประโยชน์สูงสุด
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงคุณภำพ การบริหารงบประมาณ โดยมีการจัดทาแผนการใช้งบประมาณ ที่ได้รับ
การจัดสรรการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ
3.1 เชิงคุณภำพ โรงเรียนได้ใช้งบประมาณที่ได้การจัดสรรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาตลอดจนสามารถบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพ

๖๑
4. แผนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำดำเนินกำร

กิจกรรม
1. กิจกรรมจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ
2. กิจกรรมงานการเงิน
3. กิจกรรมงานบัญชี
4. กิจกรรมซื้อซ่อมแซมวัสดุ
และครุภัณฑ์
5. กิจรรมงานพัสดุ จัดซื้อ
จัดจ้างและทะเบียนวัสดุ
ครุภัณฑ์ การจาหน่ายพัสดุ
ประจาปี
6. กิจกรรมค่า
สาธารณูปโภค อินเตอร์เน็ต
และไฟฟ้า

ระยะเวลำ
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
(1ม.ค.-31 (1เม.ย.-30
มี.ค.)
มิ.ย.)

ไตรมำส 1
(1ต.ค.-31
ธ.ค.)


ไตรมำส 4
(1ก.ค.-30
ก.ย.)

ผู้ควบคุม
นางมนูลา

















นางมนูลา
นางมนูลา
นายบุญทัน









นายบุญทัน









นางมนูลา

5. งบประมำณ จำนวนทั้งสิ้น ๕0,๐๐๐ บำท
งบอุดหนุนรายหัว
จานวน ๕0,๐๐๐ บาท
รำยกำรงบประมำณ
1. กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ
2. กิจกรรมงานการเงิน
3. กิจกรรมงานบัญชี
4. กิจกรรมซื้อซ่อมแซมวัสดุ
และครุภัณฑ์
5. กิจรรมงานพัสดุ จัดซื้อจัด
จ้างและทะเบียนวัสดุ
ครุภัณฑ์ การจาหน่ายพัสดุ
ประจาปี
6. กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค
อินเตอร์เน็ตและไฟฟ้า
รวม

งบประมำณทั้งสิ้น ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

ค่ำ
ครุภัณฑ์
-

-

-

-

-

500
500
๑3,000

-

-

500
500
๑3,000

-

500

-

-

500

-

๓5,5๐๐

-

๓5,5๐๐

-

-

๕0,๐๐๐

-

๓5,5๐๐ 14,500

-

๖๒
6. กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีวัดผล

1. มีการจัดทาแผนการใช้เงินตามปีงบประมาณ
2. มีระบบบัญชีเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้
3. มีระบบการเงินที่เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้
4. มีระบบการจัดทาพัสดุที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
สามารถตรวจสอบได้
5. มีการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมค่า
สาธารณูปโภค อินเตอร์เน็ตและน้ามันเชื้อเพลิง

หลักฐานเอกสารงาน
งบประมาณ
- แผนการใช้เงิน
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัสดุ

เครื่องที่ใช้วัดผล
ประเมินผล
หลักฐานเอกสารงาน
งบประมาณ
- แผนการใช้เงิน
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัสดุ

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
- โรงเรียนมีระบบบริหารงานแผนงานและงบประมาณที่เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- โรงเรียนมีแผนการใช้เงินตามปีงบประมาณ มีระบบการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนงานและโครงการในแผนปฏิบัติการ
- นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ
(นางมนูลา ภูชุมพล)
ตาแหน่งครู ชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ..................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางวิลาวรรณ โยเฮือง)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยปลาฝา

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

๖๓
โครงกำร
สนองกลยุทธ์ที่ 5
สนองมำตรฐำนที่
งำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำที่ดำเนินงำน

พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
7, 8
แผนงานบริหารบุคคล
นางวิลาวรรณ โยเฮือง
ปีงบประมาณ 2563
------------------------------------

1. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2545 หมวด 7
ครู คณาจารย์ และบุคลากรการศึกษามาตรา ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต
การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง โดยการกากับและประสานให้สถาบันทาหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์รวมทั้ง
บุคลากรการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็ง มีการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากร
ประจาอย่างต่อเนื่อง
ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติควรแก่การ
ยกย่องเชิดชูเพราะเป็นบุคลากรที่อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ มีคุณธรรม สามารถอยู่ในสังคม ได้
อย่ า งมี ค วามสุ ข ดั ง นั้ น ครู ค วรได้ รั บ การสนั บสนุ น และส่ ง เสริม ให้ มี เ จตคติ ที่ ดีต่ อ วิ ช าชี พ ครู /
จรรยาบรรณครู เพื่อสั่งสอนศิษย์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป อันพึงควรสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ครูที่วางตัว
เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.2 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาตนเองเพื่อเป็นครูมืออาชีพและเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้
3. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 1๑ คน
เชิงคุณภำพ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นครูมืออาชีพและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

๖๔
4. แผนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำดำเนินกำร

กิจกรรม
1. กิจกรรมส่งเสริม
การเข้ารับการอบรม
2. กิจกรรมจัดจ้าง
บุคลากร

ไตรมำส 1
(1ต.ค.-31
ธ.ค.)



ระยะเวลำ
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
(1ม.ค.-31 (1เม.ย.-30
มี.ค.)
มิ.ย.)




ไตรมำส 4
(1ก.ค.-30
ก.ย.)


ผู้อานวยการ



ผู้อานวยการ



ผู้ควบคุม

5. งบประมำณ จำนวนทั้งสิ้น 4,000 บำท
5.1 งบอุดหนุนรำยหัว จำนวน 4,000 บำท
รำยกำรงบประมำณ
งบประมำณทั้งสิ้น ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
1. กิจกรรมส่งเสริมการเข้ารับ
4,000
4,000
การอบรม
รวม
4,000
4,000

ค่ำวัสดุ
-

ค่ำครุภัณฑ์
-

-

-

6. กำรวัดผลประเมินผล
กิจกรรม
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
กิจกรรมส่งเสริมการเข้ารับ 1.การจัดบุคลากรในการเข้ารับการ
การอบรม และกิจกรรมจัด อบรมตามความถนัดและความสนใจ
จ้างบุคลากร
2.การรายงานผลการเข้ารับการอบรมให้
ผู้บริหารทราบ
3. ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4. ครู แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

วิธีวัด / ประเมินผล
-การรายงานผลการเข้า
รับการอบรม
-การนาความรู้จากการ
อบรมไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
7.2 ครู แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เครื่องมือวัด
- รายงานผล
การอบรม
- ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

๖๕
ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอโครงการ
(นางวิลาวรรณ โยเฮือง)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยปลาฝา

ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

๖๖
โครงกำร
สนองกลยุทธ์ที่ 2
สนองมำตรฐำนที่
งำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

สุขภำพดี มีอนำมัย
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพ มีสุขภาพ
ดีและมีอนามัยที่ดีขึ้น
1,11
งานบริหารทั่วไป
นางสาวศิริลักษณ์ ทรงพุฒิ
ปีงบประมาณ 2563
------------------------------------

1. หลักกำรและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กาหนดวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุก
คน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก อีกทั้งมาตรฐานการศึกษาระบุไว้ให้สถานศึกษามีการจัด
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน เพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ผู้เรียนต้องมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิ ตที่ดี
มีน้าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความ
ปลอดภัยและมีสุนทรียภาพ จุดมุ่งหมายคือการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งการดาเนิน
ชีวิตโดยทั่วไปของนักเรียนยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางด้านสุขภาพ ในเรื่ องของการแปรงฟัน
การดูแลตัว เองเมื่อเจ็ บป่ ว ย หรื อการเกิดการระบาดของโรคในชุมชน ทางโรงเรียนจึงได้จัดทา
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้นเพื่อสนองมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้งมีการจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และเป็ นศูนย์กลางของความ
ร่วมมือทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนบ้านมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองอย่างถูกวิธี
2.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพเด็กนักเรียนในเรื่องการดูแลสุขภาพปากและฟันของ
ตนเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีในการบริโภคสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
2.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกรวมถึงการป้องกันตนเองให้
รอดพ้นจากโรคอุบัติใหม่ ทีมีการระบาด ในสถานศึกษาและชุมชน
2.4 เพื่อให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียน
2.5 เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก และมีความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยที่ถูกสุขลักษณะ
2.6 เพื่อให้นักเรียนเติบโตมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 จานวน 83
คน
3.2 เชิงคุณภำพ นักเรียนทุกคนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีการเติบโตที่ดี มีสุขภาพที่ดี
และมีอนามัยที่ดี

๖๗
4. แผนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำดำเนินกำร

กิจกรรม
1.กิจกรรมกระเป๋ายา
เคลื่อนที่
2. จัดซื้อสุขภัณฑ์ น้ายา
ล้างจาน , น้ายาล้าง
ห้องน้า น้ายา
อเนกประสงค์ เป็นต้น
3. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
สามัญประจาบ้าน ยา
รักษาโรคต่างๆ เป็นต้น
4.กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อ
ป้องกันไข้เลือดออกและ
รณรงค์และป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
5.กิจกรรมจัดนิทรรศการ
จัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้
6.กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจาวัน ตรวจสุขภาพ
ประจาปี ให้ภูมิคุ้มกันโรค
7.กิจกรรมการชั่งน้าหนัก
– ส่วนสูง สารวจความ
สมบูรณ์และภาวะทุพ
โภชนาการของเด็ก
8.กิจกรรมรณรงค์การดูแล
รักษาฟัน การแปรงฟัน
หลังอาหาร
9. กิจกรรมระบบดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรียน
10. กิจกรรมธนาคารขยะ
11. กิจกรรมทุนการศึกษา
เพื่อน้อง

ไตรมำส 1
(1ต.ค.-31
ธ.ค.)

ระยะเวลำ
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
(1ม.ค.-31 (1เม.ย.-30
มี.ค.)
มิ.ย.)


ไตรมำส 4
(1ก.ค.-30
ก.ย.)

ผู้ควบคุม
นางสาวศิริลักษณ์



นางสาวศิริลักษณ์



นางสาวศิริลักษณ์



นางสาวศิริลักษณ์



นางสาวศิริลักษณ์


นางสาวศิริลักษณ์









นางสาวศิริลักษณ์









นางสาวศิริลักษณ์









นางสาวศิริลักษณ์













นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวศิริลักษณ์

๖๘
5. งบประมำณ จำนวนทั้งสิ้น
8,000 บำท
5.1 งบอุดหนุนรำยหัว จำนวน 8,000 บำท
รำยกำรงบประมำณ
1.กิจกรรมตู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2. จัดซื้อสุขภัณฑ์ น้ายาล้างจาน ,
น้ายาวล้างห้องน้า น้ายา
อเนกประสงค์ เป็นต้น
3. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา สามัญประจา
บ้าน ยารักษาโรคต่างๆ เป็นต้น
4.กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อป้องกัน
ไข้เลือดออกและรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
5.กิจกรรมจัดนิทรรศการ จัด
บอร์ดเผยแพร่ความรู้
6.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาวัน
ตรวจสุขภาพประจาปี ให้ภูมิคุ้มกัน
โรค
7.กิจกรรมการชั่งน้าหนัก – ส่วนสูง
สารวจความสมบูรณ์และภาวะทุพ
โภชนาการของเด็ก
8.กิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษา
ฟัน การแปรงฟันหลังอาหาร
9. กิจกรรมระบบดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรียน
10. กิจกรรมธนาคารขยะ
11. กิจกรรมทุนการศึกษาเพื่อน้อง
รวม

งบประมำณ
ทั้งสิ้น
2,000

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

ค่ำครุภัณฑ์

-

-

2,000

-

2,000

-

-

2,000

-

1,000

-

-

1,000

-

500

-

-

500

-

500

-

-

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

-

-

1,000

-

-

1,000
8,000

-

1,000
8,000

-

๖๙
6. กำรวัด และประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกสุขลักษณะในการ
บริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์
2. มีน้ายาอเนกประสงสงค์ชนิดต่างๆให้บริการ
ครูและนักเรียน
3. มีการเดินรณรงค์เพื่อป้องกันไข้เลือดออก
และรณรงค์และป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
4. มีป้ายผ้าสาหรับการเดินรณรงค์
5. บอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้าน
สุขภาพและอาหารปลอดภัย
6.แบบบันทึกการตรวจสุขภาพประจาวันและ
นักเรียนได้รับภูมิคุ้มกันโรคตามกาหนด
7. ชั่งน้าหนักส่วนสูงทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง
8. นักเรียนได้รับกำรตรวจสุขภำพตำม
ระยะเวลำที่ศูนย์สุขภำพได้กำหนดทุกช่วงชั้น
9. นักเรียนมีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
ทุกวัน

วิธีวัด / ประเมินผล
สังเกต
สารวจ
สารวจ
สังเกต
บันทึกการจัด
นิทรรศการ
บันทึก
บันทึก
บันทึก
บันทึก

เครื่องมือวัด
ผู้ควบคุม
แบบบันทึกการ นางสาวศิริลักษณ์
สังเกต
แบบสารวจ นางสาวศิริลักษณ์
แบบสารวจ

นางสาวศิริลักษณ์

แบบสังเกต นางสาวศิริลักษณ์
แบบบันทึกการ นางสาวศิริลักษณ์
จัดนิทรรศการ
แบบบันทึก นางสาวศิรลิ ักษณ์
แบบบันทึก
แบบบันทึก

นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวศิริลักษณ์

แบบบันทึกการ นางสาวศิริลักษณ์
แปรงฟัน

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการบริโภค
อาหารและผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีสุขลักษณะในการบริโภคที่ถูกต้อง
7.2 นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้และเข้าใจในการบริโภคและอุปโภคอาหาร ยา
เครื่องสาอาง
7.3 นักเรียนทุกคนมีสุขภาพปากและฟันที่ดี
7.4 นักเรียนมีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
7.5 นักเรียนรู้จักการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่โรงเรียนและชุมชน
7.6 นักเรียนมีภาวะสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี
7.7 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านสุขภาพและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
7.8 โรงเรียนมีทรัพยากรในการดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่อย่างไม่ขาดแคลน
7.9 นักเรียนได้รับความรู้และข่าวสารจากการเผยแพร่โดยการจัดบอร์ดนิทรรศการ
7.10 นักเรียนได้รับการเฝ้าระวังความปลอดภัยทางด้านสุขภาพอย่างสม่าเสมอ
7.11 นักเรียนได้รับการดูแลสุขภาพพื้นฐานอย่างเหมาะสม

๗๐
ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศิริลักษณ์ ทรงพุฒิ)
(นางวิลาวรรณ โยเฮือง)
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยปลาฝา

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

๗๑
งำน/โครงกำร
สนองกลยุทธ์ที่ 4
สนองมำตรฐำนที่
งำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำที่ดำเนินงำน

พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
11
งานบริหารทั่วไป
นายบุญทัน วังพิลา
ปีงบประมาณ 2563
------------------------------------

1.หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่สาคัญในการดาเนินการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
การศึกษาให้ มีคุณภาพให้ บ รรลุ จุ ห มายของ พรบ. การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2542 และ
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานที่ 16 ให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพนั้น โรงเรียนจึงได้เน้นการปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล้ อ มในโรงเรี ย นให้ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นการสอน มี ส ภาพที่ ส ะอาด สวยงาม สดชื่ น ถู ก
สุขลักษณะ และปลอดภัย มีไม้ดอกไม้ประดับและมีร่มเงาจากไม้ยืนต้นให้เด็กได้พักผ่อนในยามว่าง
ตลอดจนถึงการเพิ่มสีสันในด้านการประดิษฐ์ตกแต่งต่างๆจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สถานศึกษามีบรรยากาศที่สะอาด สวยงาม สดชื่น ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
2.2 เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการบริหาร จัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมอย่างมี
ระบบ
3.เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ มีการปรับปรุง ดูแลและพัฒนาสภาพแวดล้อมสถานศึกษา อาคารสถานที่
และvาคารประกอบและสาธารณูปโภคต่างๆที่เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน โดยให้ครู นักเรียน
และชุมชนมีส่วนร่วมทุกคน
เชิงคุณภำพ โรงเรียนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๗๒
3. แผนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำดำเนินกำร

กิจกรรม
1. การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในบริเวณ
โรงเรียน
2. การปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบสาธารณูปโภค
3. การปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่

ระยะเวลำ
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
(1ต.ค.-31ธ.ค.) (1ม.ค.-31มี.ค.) (1เม.ย.-30
มิ.ย.)




ผู้ควบคุม
ไตรมำส 4
(1ก.ค.-30
ก.ย.)
นายบุญทัน

วังพิลา

















นายบุญทัน
วังพิลา
นายบุญทัน
วังพิลา

5. งบประมำณ จำนวนทั้งสิ้น 5,000 บำท
5.1 งบอุดหนุนรำยหัว จำนวน 5,000 บำท
รำยกำรงบประมำณ
การปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
รวม

งบประมำณทั้งสิ้น ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
5,000
5,000

-

-

ค่ำวัสดุ
5,000

ค่ำครุภัณฑ์
-

5,000

-

6. กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
สวยงามมีบรรยากาศที่
เอื้ออานวยต่อการจัดกิจกรรม

วิธีวัดผลประเมินผล
- สังเกต
- การนิเทศติดตามผล

เครื่องมือที่ใช้วัดผล
- แบบสังเกต
- แบบนิเทศติดตามผล

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. อาคารสถานที่มีความปลอดภัย พร้อมในการใช้งาน
2. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย

๗๓
ลงชื่อ....................................ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ....................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นายบุญทัน วังพิลา)
(นางวิลาวรรณ โยเฮือง)
ตาแหน่งครู ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยปลาฝา

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

๗๔
โครงกำร
สนองกลยุทธ์ที่ 6
สนองมำตรฐำนที่
แผนงำน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

สัมพันธ์ชุมชนและประชำสัมพันธ์โรงเรียน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
9,13
งานบริหารทั่วไป
นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ
ปีงบประมาณ 2563
------------------------------------

1. หลักกำรและเหตุผล
การประชาสั ม พั น ธ์ เป็ น กิ จ กรรมที่ มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานต่างๆของ
สถานศึกษา เพื่อให้ ชุมชน หน่ ว ยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ทราบถึงผลการดาเนินงาน
สถานศึ ก ษาในรู ป แบบต่ า งๆ ทั้ ง การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นเสี ย งตามสายในโรงเรี ย น ชุ ม ชน การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด การประชาสัมพันธ์ในรูปของเอกสาร
สิ่งพิมพ์และการจัดป้ายนิทรรศการ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่การดาเนินงานด้านต่างๆของโรงเรียน
2.2 เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2.3 เพื่อแสวงหาความร่วมมือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
3. เป้ำหมำย
3.1 ด้ำนปริมำณ
- โรงเรียนมีระบบเครื่องเสียงสาหรับงานประชาสัมพันธ์ที่พร้อมในการใช้งาน
3.2 ด้ำนคุณภำพ
- งานประชาสัมพันธ์สามารถนาเสนอและให้ข้อมูลข่าวสารทุกวันและถูกต้อง รวดเร็ว
เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
4. แผนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำดำเนินกำร

กิจกรรม
1. กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และ
เว็บไซต์
2. กิจกรรมเอกสาร
เผยแพร่

ระยะเวลำ
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3
(1ต.ค.-31ธ.ค.) (1ม.ค.-31 (1เม.ย.มี.ค.)
30มิ.ย.)





ไตรมำส 4
(1ก.ค.-30
ก.ย.)


ผู้ควบคุม
นางสาวยุวดี
นางสาว
อมรรัตน์

๗๕
ระยะเวลำ
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3
กิจกรรม
(1ต.ค.-31ธ.ค.) (1ม.ค.-31 (1เม.ย.มี.ค.)
30มิ.ย.)
3. กิจกรรมการจัดป้าย

นิเทศประชาสัมพันธ์
4. กิจกรรมให้ความ



ร่วมมือกับชุมชน

ไตรมำส 4
(1ก.ค.-30
ก.ย.)


ผู้ควบคุม
นางสาว
อมรรัตน์
นายพัทรวิชญ์

5. งบประมำณ จำนวนทั้งสิ้น ๒,000 บำท
5.1 งบกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จำนวน ๒,000 บำท
รำยกำรงบประมำณ
1. กิจกรรมเสียงตามสาย
2. เว็บไซต์
3. การจัดป้ายนิเทศ
รวม

งบประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ทั้งสิ้น
๕00
1,๐๐๐
500
๒,000
-

ค่ำวัสดุ

ค่ำครุภัณฑ์

๕00
1,๐๐๐
500
๒,000

-

6. กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่
ชุมชน
2. ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับ
โรงเรียน

กำรวัดและประเมินผล
การเผยแพร่

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบบันทึกการเผยแพร่

บันทึกให้ความร่วมมือ

แบบบันทึกการให้ความร่วมมือ

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 ด้ำนปริมำณ
โรงเรียนมีป้ายนิเทศข่าวสารต่างๆ ให้นักเรียนและชุมชนได้ติดตาม
7.2 ด้ำนคุณภำพ
โรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองมีความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม

๗๖
ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
(นางวิลาวรรณ โยเฮือง)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยปลาฝา

ลงชื่อ................................................ผูอ้ นุมัติโครงการ
(นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

๗๗
โครงกำร
สนองกลยุทธ์ที่ 2
สนองมำตรฐำนที่
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินงำน

อำหำรกลำงวัน
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพ มีสุขภาพ
ดีและมีสุนทรียภาพ
1
บริหารงานทั่วไป
นางจารุวรรณ ดีมัย
ปีงบประมาณ 2563
------------------------------------

1. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2545
มาตรา58 ให้มีการลงทุนด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บุคคล ครอบครัว ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้กับสถานศึกษาและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ตามความเหมาะสม
โรงเรียนบ้านหนองผือ - ห้วยปลาฝาเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ประถมศึ กษาปี ที่ 6 นั กเรี ย นส่ ว นใหญ่มีฐ านะค่อ นข้า งยากจน ซึ่งงบประมาณในการจั ดอาหาร
กลางวันและอาหารเสริม (นม)ให้กับนักเรียนนั้นได้รับอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาหอ และตาบลนาดี แต่เนื่องจากปัจจุบันราคาสินค้าซึ่งเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารมี
ราคาเพิ่มสูงขึ้น จึงทาให้งบประมาณในการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อให้
นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานครบ 5 หมู่ มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ
ของนั กเรีย น ซึ่งจะส่งผลให้ นักเรี ยนมีภ าวะโภชนาการสมบูรณ์แข็งแรง โรงเรียนบ้านไร่จึงจัดทา
โครงการนี้ ขึ้ น เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณในการด าเนิ น งานโครงการอาหารกลางวั น
สร้างสรรค์เด็กไทยเพิ่มเติมจากเงินสนับสนุนเดิมที่ได้รับจัดสรร
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างทั่วถึง
ร้อยละ 100
2. เพื่อให้นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
4. เพื่อของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมให้เพียงพอในการดาเนินงานโครงการอาหาร
กลางวัน
3. เป้ำหมำย
3.1 ด้ำนปริมำณ
นักเรียนชั้น อนุบาล 2 - นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6 จานวน 83 คน
3.2 ด้ำนคุณภำพ
นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

๗๘
4. วิธีดำเนินกำร
4.1 ประชุมครูเพื่อชี้แจงโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4.2 คณะกรรมการวางแผนการดาเนินโครงการ
4.3 ดาเนินกิจกรรมตามแผน
- จัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
4.4 ติดตาม/ประเมินผล
4.5 สรุปผลการดาเนินงาน
5. งบประมำณ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลอวนดังนี้
1. อาหารกลางวันได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลนาหอและตาบล
นาดี จานวน 83 คน หัวละ 20 บาทต่อมื้อ/คน จานวน 200 วัน จานวนเงิน 332,000 บาท (83
คน*20บาท*200วัน)
6. ระยะเวลำดำเนินกำร

กิจกรรม
1. อาหารกลางวัน

ไตรมำส 1
(1ต.ค.-31
ธ.ค.)


ระยะเวลำ
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
(1ม.ค.-31 (1เม.ย.-30
มี.ค.)
มิ.ย.)



ไตรมำส 4
(1ก.ค.-30
ก.ย.)


ผู้ควบคุม
นางจารุ
วรรณ

7. กำรวัดผลประเมินผล
วิธีกำรประเมิน
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. นักเรียนได้รับประทานอาหาร 1. บันทึกภาวะโภชนาการของ
และอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่า นักเรียน
ครบทางโภชนาการ
2. การสอบถาม
2.นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ

เครื่องมือที่ใช้
1.แบบบันทึกภาวะโภชนาการ
ของนักเรียน
2.แบบสอบถาม

๗๙
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือ-ห้วยปลาฝา ได้รับประทานอาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอ
2. นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
4. นักเรียนรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของอาหารกลางวัน
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ...................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางจารุวรรณ ดีมัย)
(นางวิลาวรรณ โยเฮือง)
ตาแหน่งครู ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยปลาฝา
ลงชือ่ ................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

๘๐
โครงกำร
สนองกลยุทธ์ที่ 2
สนองมำตรฐำนที่

อำหำรเสริม(นม)
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพ มีสุขภาพ
ดีและมีสุนทรียภาพ
1

แผนงาน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินงำน

บริหารงานทั่วไป
นางจารุวรรณ ดีมัย
ปีงบประมาณ 2563
-----------------------------------1. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2545
มาตรา58 ให้มีการลงทุนด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บุคคล ครอบครัว ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้กับสถานศึกษาและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ตามความเหมาะสม
โรงเรียนบ้านหนองผือ -ห้วยปลาฝาเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ประถมศึ กษาปี ที่ 6 นั กเรี ย นส่ ว นใหญ่มีฐ านะค่อ นข้า งยากจน ซึ่งงบประมาณในการจั ดอาหาร
กลางวันและอาหารเสริม (นม)ให้กับนักเรียนนั้นได้รับอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาหอ และตาบลนาดี แต่เนื่องจากปัจจุบันราคาสินค้าซึ่งเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารมี
ราคาเพิ่มสูงขึ้น จึงทาให้งบประมาณในการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อให้
นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานครบ 5 หมู่ มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ
ของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการสมบูรณ์แข็งแรง โรงเรียนจึงจัดทาโครงการนี้
ขึ้นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันสร้างสรรค์เด็กไทย
เพิ่มเติมจากเงินสนับสนุนเดิมที่ได้รับจัดสรร
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างทั่วถึง
ร้อยละ 100
2. เพื่อให้นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
4. เพื่อของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมให้เพียงพอในการดาเนินงานโครงการอาหาร
กลางวัน
3. เป้ำหมำย
3.1 ด้ำนปริมำณ
นักเรียนชั้น อนุบาล 2 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน ๘๓ คน
3.2 ด้ำนคุณภำพ
นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

๘๑
๔. วิธีดำเนินกำร
4.1 ประชุมครูเพื่อชี้แจงโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4.2 คณะกรรมการวางแผนการดาเนินโครงการ
4.3 ดาเนินกิจกรรมตามแผน
- จัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
4.4 ติดตาม/ประเมินผล
4.5 สรุปผลการดาเนินงาน
๕. งบประมำณ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลนาหอและตาบลนาดี ดังนี้
1. อาหารเสริม (นม)ได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลนาหอและตาบล
นาดี จานวน 83 คน กล่องละ 7.82 บาท จานวน 200 วัน จานวนเงิน 12๙,๘๑๒ บาท (8๓ คน*
7.82บาท*200วัน)
๖. ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม
1. อาหารเสริม (นม)

ไตรมำส 1
(1ต.ค.-31
ธ.ค.)


ระยะเวลำ
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
ผู้ควบคุม
(1ม.ค.-31 (1เม.ย.-30 (1ก.ค.-30ก.ย.)
มี.ค.)
มิ.ย.)
นางจารุวรรณ




๗. กำรวัดผลประเมินผล
วิธีกำรประเมิน
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. นักเรียนได้รับประทานอาหาร 1. บันทึกภาวะโภชนาการของ
และอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่า นักเรียน
ครบทางโภชนาการ
2. การสอบถาม
2.นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ

เครื่องมือที่ใช้
1.แบบบันทึกภาวะโภชนาการ
ของนักเรียน
2.แบบสอบถาม

๘๒
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือ- ห้วยปลาฝา ได้รับประทานอาหารเสริม (นม) อย่าง
เพียงพอ
2. นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
4. นักเรียนรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของอาหารกลางวัน

ลงชื่อ...................................ผูเ้ สนอโครงการ ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางจารุวรรณ ดีมัย)
(นางวิลาวรรณ โยเฮือง)
ตาแหน่งครู ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยปลาฝา

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

๘๓

ส่วนที่ 4
กำรกำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำน
................................................................................
โรงเรียนบ้านหนงผือ- ห้วยปลาฝา ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนด
แนวทางในการกากับ ติดตาม และเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การ
ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการไว้ดังนี้
1. กำรกำกับติดตำม
- จัดทารูปแบบการกากับ ติดตามงาน
- จัดผู้รับผิดชอบในการกับ ติดตามงาน
- กาหนดขอบข่ายการกากับ ติดตามงาน ดังนี้
ด้านปัจจัย
การปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ

การกากับ
ติดตาม

ด้านกระบวนการ

ผลการดาเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค

ด้านผลผลิต

ปรับปรุงและพัฒนางาน
2. กำรประเมินผล
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
- สร้างเครื่องมือประเมินผล
- ดาเนินการประเมินผลก่อนดาเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้ ระหว่าง
ดาเนินโครงการเพื่อดูความก้าวหน้า และปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน และ
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดาเนินงานตามโครงการ

๘๔
3. กำรตรวจสอบ
- เป็นการประเมินความก้าวหน้าของดาเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ของงาน/โครงการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดการตรวจสอบ
จึ ง เป็ น กระบวนการที่ บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพของงาน/โครงการของโรงเรี ย นว่ า ประสบผลส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์/เป้าหมายหรือไม่เพียงใด การตรวจสอบแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1. กำรตรวจสอบคุณภำพภำยใน หรือกำรประเมินตนเองในโรงเรียน
เป็นกระบวนการที่กระทาโดยผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน/โครงการ ก่อให้เกิดสารสนเทศใน
การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต้องกระทาทุกขั้นตอนของการทางาน ซึ่งการตรวจสอบ
นี้อาจกระทาเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ และเมื่อสิ้นสุดงาน/
โครงการ
2. กำรตรวจสอบคุณภำพภำยนอก
เป็นกระบวนการที่กระทาโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ร่วมงาน/โครงการ ซึ่งทาง
โรงเรี ย นแต่งตั้ง หรื อตรวจสอบโดยผู้ ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการประเมินผลสั มฤทธิ์ของงาน/
โครงการ เพื่อตรวจสอบว่างาน/โครงการ ประสบผลสาเร็จเพียงใด โดยพิจารณาทั้งด้านปริมาณ
และคุ ณ ภาพของผลผลิ ต เปรี ย บเที ย บกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงาน/โครงการที่ ก าหนดไว้ ผลการ
ตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการต่อไป
โรงเรียนบ้านหนองผือ- ห้วยปลาฝา ได้กาหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน/
โครงการ ดังนี้
การตรวจสอบคุณภาพงาน/โครงการ
การตรวจสอบคุณภาพภายใน
โดยผู้มีส่วนร่วมในงาน/โครงการ
ก่อน
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

ข้อมูลเพื่อประกอบการ
ปรับปรุงและพัฒนา

การตรวจสอบคุณภาพภายนอก
โดยกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง ชุมชน
หลัง
ดาเนินการ

ข้อมูลเพื่อประกอบการ
ปรับปรุงและพัฒนา
งาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

๘๕
๔. กำรรำยงำนผล
เป็ น การรวบรวมผลการดาเนินงาน/โครงการ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญของโรงเรียน
ที่จ ะต้องรายงานผลให้ คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้น ฐาน ผู้ ปกครอง ชุมชน และหน่ว ยงาน
ที่เกี่ย วข้องได้รั บ รู้ ความส าเร็ จ และปัญหาอุปสรรค เพื่อร่ว มมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒ นา
ปรับปรุงการดาเนินงาน/โครงการของโรงเรียนให้ประสบผลสาเร็จในปีต่อไป
โรงเรียนบ้านหนองผือ-ห้วยปลาฝา ได้กาหนดแนวทางในการรายงานผลการดาเนินงาน/
โครงการ ดังนี้
1. รายงานผลการดาเนินงาน/โครงการ เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กาหนดไว้ โดย
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
2. สรุปผลการดาเนินงาน/โครงการ เป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เดือน ตุลาคม
ระยะที่ 2
เดือน มีนาคม
3. ทุกสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดทารายงานผลการดาเนินงาน เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชน
หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไปซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงาน ดังนี้
1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี
2. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
3. ผลสาเร็จที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต

๘๖
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน ปีงบประมำณ 2563
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19

โครงกำร
โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
โครงการห้องสมุดมีชีวิต รักการอ่าน
โครงการพี่สอนน้อง
โครงการคุณธรรม นาความรู้
โครงการส่งเสริมงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โครงการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตประจาวัน
โครงการเรียนฟรี 15 ปี
โครงการส่งเสริมการจัดการการศึกษาพิเศษ
โครงการพัฒนาแผนงานและงบประมาณ
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โครงการสุขภาพดี มีอนามัย
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
โครงการสัมพันธ์ชุมชนและประชาสัมพันธ์
โรงเรียน
โครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)
โครงการอาหารเสริม (นม)

ระยะเวลำที่ปฏิบัติ
ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุนัดดา สถานธง
นางสาวสุนัดดา สถานธง
นางจารุวรรณ ดีมัย

ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63

นายจักรพจน์ สุนทราวิรัตน์
นายจักรพจน์ สุนทราวิรัตน์
นางจารุวรรณ ดีมัย
นางจารุวรรณ ดีมัย
นางจารุวรรณ ดีมัย
นางจารุวรรณ ดีมัย
นายบุญทัน วังพิลา

ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63

นางมนูลา ภูชุมพล
นายบุญทัน วังพิลา
นางมนูลา ภูชุมพล
นางวิลาวรรณ โยเฮือง

ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63

นางสาวศิริลักษณ์ ทรงพุฒิ
นายบุญทัน วังพิลา
นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิ
หิรัณ
นางจารุวรรณ ดีมัย
นางจารุวรรณ ดีมัย

ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63

๘๗
คำขออนุมัติกำรใช้แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2563
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนบ้านหนองผือ -ห้วยปลาฝา
ที่ปรากฎในเล่มนี้มีทั้งหมด 4 แผนงาน 19 โครงการ คือ
1. แผนงานวิชาการ จานวน 12 โครงการ เป็นเงิน ๖๖,๐๘๐ บาทคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖5
2. แผนงานงบประมาณ จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๗
3. แผนงานบุคลากร จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๐
4. แผนงานบริหารทั่วไป จานวน ๕ โครงการ เป็นเงิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๘
รวมงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทั้งสิ้น ๒๓๕,๐๘๐ บำท
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการที่จะนาไปปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ 2563 เมื่อครั้งประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๓ ธันวาคม
2562 และได้วางแผนด้านงบประมาณแต่ละโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
ขอให้ทางโรงเรียนดาเนินการได้ตามความเหมาะสมได้ทันที เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนต่อไป
ลงชื่อ.................................ผู้เสนอขออนุมัติ
(นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางวิลาวรรณ โยเฮือง)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา

ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติ
(นายสรสิน มิ่งแก้ว)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านหนองผือ

ลงชื่อ.................................................ผู้อ นุมัติ
(นายรักไกร ไชยโสดา)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา

๘๘

คณะผู้จัดทำ
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
1. นายประสาสน์ อุ่นแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาหอ
2. นายสงคราม ศรีบุตรตา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
3. นายสรสิน มิ่งแก้ว
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. นายรักไกร
ไชยโสดา
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองผือทุกคน
๖. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝาทุกคน
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
1. นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ ประธานกรรมการ
๒. นางวิลาวรรณ โยเฮือง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา รองประธานกรรมการ
๓. นายบุญทัน วังพิลา
ครูโรงเรียนบ้านหนองผือ
กรรมการ
๔. นางจารุวรรณ ดีมัย
ครูโรงเรียนบ้านหนองผือ
กรรมการ
๕. นายจักรพจน์ สุนทราวิรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา
กรรมการ
๖. นางอัมพร มะละคา
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กรรมการ
๗. นางสาวศิริลักษณ์ ทรงพุฒิ ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๘. นางสาวสุนัดดา สถานธง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๙. นางมนูลา ภูชุมพล
ครูโรงเรียนบ้านหนองผือ
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวยุวดี เพ็ชรรักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวอมรรัตน์ โสประดิษฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๘๙

ภำคผนวก

๙๐

คำสั่งโรงเรียนบ้ำนหนองผือ
ที่ ๔๒/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 256๓
………………………………………………………………………….
ตามนโยบายกลยุทธ์จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายของสานักงานคณะกรรมกาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กาหนดเพื่อนามาใช้ในโรงเรียนให้มีคุณภาพ ใช้พัฒนาครู นักเรียน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้สามารถดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดผลสูงสุดต่อหน่วยงานจึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้รับผิดชอบและดาเนินการจัดทาโครงการ
และกาหนดกิจกรรมดังนี้
กำรบริหำรงำนวิชำกำร
1.นางจารุวรรณ ดีมัย
2. นายจักรพจน์ สุนทราวิรัตน์

กำรบริหำรงำนงบประมำณ
1. นางมนูลา ภูชุมพล
2. นายจักรพจน์ สุนทราวิรัตน์

กำรบริหำรงำนบุคคล
๑. นายพัทวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ
๒. นางวิลาวรรณ โยเฮือง
๓. นางอัมพร มะละคา

กำรบริหำรงำนทั่วไป
๑. นายบุญทัน วังพิลา
๒. นางจารุวรรณ ดีมัย
๓. นางสาวศิริลักษณ์ ทรงพุฒิ
๔. นางสาวสุนัดดา สถานธง
๕. นางสาวยุวดี เพ็ชรรักษ์
๖. นางสาวอมรรัตน์ โสประดิษฐ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ศึกษานโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น กิจกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายสานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
และอื่นๆที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติ ประจาปี 256๓ ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจต่อชุมชน ผู้ปกครอง อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 256๓ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 256๓
(ลงชื่อ)
(นายพัทวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

๙๑
บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรประจำปี 256๓
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนบ้ำนหนองผือและโรงเรียนบ้ำนห้วยปลำฝำ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองผือและโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา มี
มติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจาปี พ.ศ. 256๓ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองผือและโรงเรียนบ้าน
ห้วยปลาฝา ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมาก สามารถใช้เป็นกรอบ
แนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 256๓ ได้
อย่างดี จงลายลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ)
(นายสรสิน มิ่งแก้ว)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านหนองผือ
(ลงชื่อ)
(นายรักไกร ไชยโสดา)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา

๙๒

แผนปฏิบัติกำรประจำปี 256๓
โรงเรียนบ้ำนหนองผือ-ห้วยปลำฝำ

โรงเรียนบ้ำนหนองผือ-ห้วยปลำฝำ
อำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3

