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ส่วนที่ 1
สภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1.1 ควำมเป็นมำ
โรงเรี ยนบ้ำ นห้ว ยเสี ยด ได้ ดำเนิน กำรจัด กำรเรี ย นกำรสอนในระดั บ ปฐมวั ย และ
ระดั บประถมศึ กษำ ตำมแนวนโยบำยของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน กระทรวงศึ กษำธิ กำร
และแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ มีคุณลักษณะพึงประสงค์ และสำมำรถนำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร พร้อมทั้งบูรณำกำรในกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน เพื่อให้เยำวชนของชำติเป็นผู้ที่เก่ง ดี และดำรงชีพอยู่อย่ำงมีควำมสุข
เพื่อให้กำรดำเนินงำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนดำเนินไปตรงตำม
เป้ำหมำยของกำรศึกษำ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริกำร โรงเรียนได้จัดทำ “แผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ 2563” โดยได้จัดตั้งคณะกรรมกำรเพื่อร่วมกันวิเครำะห์ จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
เพื่อใช้ เป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำน/โครงกำร ตำมงบประมำณที่ไ ด้รับจัดสรรให้บรรลุภำรกิจและ
เป้ ำ หมำย ให้ เ ดประสิ ท ธิ ภ ำพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ต่ อ ผู้ เ รี ย น ตำมกรอบนโยบำยและแนวทำง
ขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรตำมเป้ำหมำยผลผลิตหลักที่เน้นให้ส่งผลผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2563 โรงเรียนได้รับควำมร่วมมือ
จำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ครูอำจำรย์ นักเรียน และผู้ปกครอง สมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
สมำคมผู้ปกครอง ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียดและบุคลำกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำเป็นอย่ำงดี
จึง ถื อว่ำ แผนปฏิบั ติกำรประจำปีง บประมำณของโรงเรี ยนเป็นเครื่ องมื อในกำรกำหนดผลสำเร็จ กำร
ดำเนินงำน และเป็นแนวทำงในกำรกำหนดยุทธศำสตร์แบบเชิงรุก ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนต่อไป

2

1.2 อำนำจหน้ำที่
ภำรกิจของโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด ได้ดำเนินกำรภำรกิจหลักของกำรจัดกำรศึกษำ ตำมหลักสูตร
สถำนศึ ก ษำของโรงเรี ย นบ้ ำ นห้ ว ยเสี ย ด พุ ท ธศั ก รำช 2561 ระดั บ ประถมศึ ก ษำ และระดั บ ก่ อ น
ประถมศึ กษำ ตำมแนวของหลั กสู ตรแกนกลำงกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน พุ ทธศั กรำช 2551 กระทรวงศึ กษำธิ กำร
เปิดกำรเรียนกำรสอนอยู่ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6
โดยจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับเด็กผู้เรียนและเยำวชนของชุมชนในเขตบริกำร อยู่ 2 ระดับ ได้แก่
ระดับก่อนประถมศึกษำ เพื่อให้ผู้เรียนในวัยนี้ได้รับกำรพัฒนำทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์
สังคม และสติปัญญำ เต็มตำมศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมพร้อมในกำรเข้ำเรียนระดับ
ประถมศึกษำอย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียมกัน
ระดับประถมศึกษำ เพื่อให้ผู้เรียนในวัยกำรศึกษำภำคบังคับทกคนเขตบริกำร ได้เรียนจบ
หลักสูตรให้มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ
จึงได้กำหนดแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำในปีงบประมำณ 2562 ไว้ดังนี้
1.เร่งรัดกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นพลังควำมคิดสร้ำงสรรค์
กำรสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน กำรใช้ห้องสมุด กำรใช้สื่อต่ำง ๆ และเทคโนโลยีที่ช่วยในกำรเรียนรู้ตลอดทั้ง
พัฒนำกำรของผู้เรียนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง โดยเน้นกำรนิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบ
2. ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและงำนวิชำกำรโรงเรียน พุทธศักรำช 2562
ตำมแนวหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
3. กำรจัดกำรศึกษำเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงในกำรเรียนรู้ ปลูกฝัง ให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะกำรดำรงชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. จั ดกำรเรี ยนกำรสอนจำกแหล่ ง เรี ยนรู้ ที่มี อ ยู่ใ นชุ มชน เรี ยนรู้ จ ำกรู ปธรรมไปสู่
นำมธรรม เห็นคุณค่ำของธรรมชำติ และใช้แนวทำงกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนให้ชุมชนมีส่วน
ร่วม โดยเน้นวิทยำกรท้องถิ่น
5. พั ฒนำผู้เรี ยนให้มีสุ ขภำพอนำมั ยที่ส มบูร ณ์ตำมเกณฑ์ มำตรฐำน ของกระทรวง
สำธำรณสุ ข สนั บ สนุ นอำหำรเสริ มกลำงวัน อำหำรเสริ มนม ให้ เ ด็ก ได้รั บ และมี คุ ณภำพตำมหลั ก
โภชนำกำร
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้รับกำรเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ตลอด
ทั้งแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น
7. ปรับปรุงบริเวณอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสถำนที่ ให้มีควำมร่มรื่น สะอำด
สวยงำมเอือ้ ต่อกำรจัดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
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8. ปรั บ ปรุ ง และจั ด ระบบงำนธุ ร กำรกำรเงิ น และพั ส ดุใ ห้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และกำรใช้
งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพถูกต้องตำมระเบียบ มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้
9. ปรับปรุงและเร่งแสวงหำควำมร่วมมือกับชุมชน และร่ วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนอื่น ทั้งภำยใน และภำยนอกเขตบริกำรกำรศึกษำ เน้นกำร
เข้ำร่วมวำงแผนจัดระบบควำมร่วมมือรับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำชุมชน เป็นทั้งผู้ให้
และผู้รับปรับปรุงงำนบริหำรบุคคล โดยพัฒนำบุคลำกรสู่มืออำชีพ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ พัฒนำ
จิตสำนึกสร้ำงวิสัยทัศน์ในกำรปฏิบัติงำน ใฝ่รู้ สำมำรถใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน สร้ำ งระบบเกื้ อกู ลช่ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั นและกั น ให้บุค ลำกรมีขวั ญ ก ำลั ง ใจในกำรปฏิ บัติ ง ำน
ปรับปรุงกำรบริหำรและกำรนิเทศให้มีประสิทธิภำพ

1.3 บริบททั่วไป
1.3.1 ที่ตั้ง
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด ตั้ ง อยู่หมู่ที่ 9 บ้ำนห้วยเสียด ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสั ก
จั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ ร ำษฎร์ ธ ำนี เขต 1
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
โ ท ร 086-6894050 ; e - mail : 84010096@surat1.go.th Website bhs.tpp.ac.th
รหัสไปรษณีย์ 84220
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1.4 โครงสร้ำงบริหำรโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
(นำยอภิเดช จิตรมุ่ง)

คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร

กลุ่มบริหำรงบประมำณ

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป

(นำงสำวจำรุวรรณ จันทร์เกิด)

(นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช)

(นำยอภิเดช จิตรมุ่ง)

(นำงสำวนรำพร กุลชมพู)

-งานบริหารจัดการหลักสูตร
-งานจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน
-งานจัดกระบวนการเรียนรู้
-งานพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้
-งานวัดและประเมินผลและ
การเทียบโอนผลการเรียน
-งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา
-งานส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน
-งานนิเทศภายใน
-งานพัฒนาระบบประกัน
ภายในและมาตราฐาน
การศึกษา

- งานแผนงานและงบประมาณ

- งานวางแผนบริหาร
อัตรากาลัง
- งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง
- งานส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร
- งานบาเหน็จความชอบและ
ทะเบียนประวัติ
- งานวินัยและนิติการ

- งานพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ
- งานวางแผนการศึกษา
- งานประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา
- งานรับนักเรียน
- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
- งานส่งส่งเสริมสุขภาพอนามัย
- งานดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
- งานประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย
- งานส่งเสริมวินัยคุณธรรม
จริยธรรม

- งานระดมทรัพยากร
- งานการเงินและบัญชี
- งานสารสนเทศ
- งานควบคุมภายใน
-งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
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1.5 ข้อมูลพื้นฐำน
1.5.1 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรีย นบ้ำ นห้ว ยเสีย ด ได้ดำเนิน กำรจัด กำรเรีย นกำรสอนในระดับปฐมวัย และ
ระดั บ ประถมศึ ก ษำ ตำมแนวนโยบำยของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร และแนวทำงกำรปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ
พุทธศักรำช 2542 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ มีคุณลักษณะพึงประสงค์ และ
สำมำรถนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร พร้อมทั้ง
บูรณำกำรในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้เยำวชนของชำติเป็นผู้ที่เก่ง ดี และดำรงชีพอยู่อย่ำงมี
ควำมสุข
เพื่อให้กำรดำเนินงำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนดำเนินไปตรงตำม
เป้ำหมำยของกำรศึกษำ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริกำร โรงเรียนได้จัดทำ “แผนกลยุทธ์โรงเรียน
บ้ำนห้วยเสียด ปีงบประมำณ 2563 – 2565” โดยได้จัดตั้งคณะกรรมกำรเพื่อร่วมกันวิเครำะห์พิจำรณำ
สภำพปัจจุบัน และปัญหำสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน เพื่อสรุปเป็นแนวทำงในกำร
ดำเนินงำนของโรงเรียน สำมำรถประเมินสถำนภำพของโรงเรียนได้ว่ำสภำพแวดล้อมภำยนอกมีลักษณะ
เอื้อต่อกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในยังเป็นจุดแข็งในกำรปฏิบัติงำนเพื่อควำมสำเร็จสู่จุดมุ่ง หมำย
โรงเรียน มีโอกำสที่จะพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น โดยอำศัยควำมร่วมมือของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในด้ำนกำรบริหำร สมำคมผู้ปกครองและครู และสมำคมศิษย์เก่ำ
โรงเรียนให้กำรสนับสนุนในด้ำนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนมี ปัจจัยทำงด้ำนโครงสร้ำง
และนโยบำยที่ดี กำรให้บริกำรและผลผลิตมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของชุมชน บุคลำกรมีประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มำกขึ้น ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำร
จะต้องเพิ่มประสิทธิภำพให้สูงขึ้น เพื่อมุ่งสร้ำงนักคิด จิตอำสำ
ในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ โรงเรียนได้รับควำมร่วมมือจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ครู
อำจำรย์ นักเรียน และผู้ปกครอง สมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด สมำคมผู้ปกครอง ครูโรงเรียน
บ้ำนห้วยเสียดและบุคลำกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำเป็นอย่ำงดี จึงถือว่ำแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเป็นเครื่องมือในกำรกำหนดผลสำเร็จกำรดำเนินงำน และเป็นแนวทำงในกำรกำหนดยุทธศำสตร์
แบบเชิงรุก ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนต่อไป
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ภำพรวมของโรงเรียน (School Profile)
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด ตั้ ง อยู่หมู่ที่ 9 บ้ำนห้วยเสียด ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสั ก
จั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ ร ำษฎร์ ธ ำนี เขต 1
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิ กำร
โ ท ร 086-6894050 ; e - mail : 84010096@surat1.go.th Website bhs.tpp.ac.th
รหัสไปรษณีย์ 84220
เปิดสอน ระดับชั้นอนุบำล 2-3 และระดับชั้นประถมศึกษำ ปีที่ 1-6 มีเนื้อที่ทั้งหมด
42 ไร่ 0 งำน 30 ตำรำงวำ
เขตพื้ นที่ บ ริ กำร คือ หมู่ที่ 9 บ้ำ นห้ วยเสี ยด ต ำบลดอนสั ก อ ำเภอดอนสั ก จัง หวั ด
สุรำษฎร์ธำนี 84220
ประวัติโรงเรียน โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภำคม
พุทธศักรำช 2509 ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 มีนำยถนอม วัชรสวัสดิ์
เป็นผู้บริหำรคนแรก เดิมมีเนื้อที่จำนวน 18 ไร่ 0 งำน 47 ตำรำงวำ จัดหำโดย นำยจำรัส นำคขำ
อดี ต ผู้ ใ หญ่ บ้ ำ น หมู่ ที่ 9 บ้ ำ นห้ ว ยเสี ย ด และนำยเรี ย บ ชู ป ระดิ ษ ฐ์ ร่ ว มกั บ ชำวบ้ ำ นห้ ว ยเสี ย ด
ซื้อมำเป็นเงิน 500 บำท แล้วได้ร่วมกันสร้ำงอำคำรเรียน 1 หลัง ต่อมำในวันที่ 6 เดือนมิถุนำยน พ.ศ.
2532 ได้รับที่ดินเพิ่มจำกพระครูสุวรรณประดิษฐ์กำร พระกิตติมงคลพิพัฒน์ ( หลวงพ่อจ้อย ) ปัจจุบันมี
เนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ 0 งำน 30 ตำรำงวำ
ตรำสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน :
สี ทะเล (สีน้ำเงิน) หมำยถึง แหล่งก้ำเนิดควำมดี และจะรักษำไว้ประดุจเกลือรักษำควำมเค็ม
สี ทอง (สีเหลือง) หมำยถึง เป็นสิ่งที่มีคุณค่ำ แม้ว่ำจะอยู่ในภำวะใด ย่อมมีคุณค่ำประดุจทองค้ำ
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อักษรย่อโรงเรียน : บ.ส.
โรงเรี ย นบ้ ำ นห้ ว ยเสี ย ดจั ด โครงสร้ ำ งสำยงำนกำรบริ ห ำรออกเป็ น 4 ฝ่ ำ ย คื อ
ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป จัดกำรศึกษำ
ตำมกรอบนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกระทรวงศึกษำธิกำร ดำเนินกำร
ปฏิรูปกำรเรียนรู้ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรบริหำรโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (SBM)
และกำรบริ หำรจัดกำรประกันคุ ณภำพมำตรฐำนกำรศึ กษำ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมร่วมมือของสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด สมำคม
ศิษย์เก่ำโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด รวมทั้งหน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในท้องถิ่น
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1.5.2 สภำพกำรจัดกำรศึกษำ
สภำพและควำมพร้อมของบุคลำกร
จำนวนข้ำรำชกำรครูโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562
วุฒิกำรศึกษำ

จำนวน(คน)
ฝ่ำย/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

รวม
ชำย หญิง

1. บริหำร

1

2. ภำษำไทย

เอก โท
1

วิทยฐำนะ

ปริญญำ
ตรี

ครู
คศ.1 คศ.2 คศ.3
ผู้ช่วย

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3. คณิตศำสตร์
4. วิทยำศำสตร์
5. สังคมศึกษำศำสนำฯ
6. สุขศึกษำและพลศึกษำ
7. กำรงำนอำชีพฯ
8. ศิลปะ
9. ภำษำต่ำงประเทศ
10. ปฐมวัย
11. แนะแนว
12. สนับสนุน
13. อื่นๆ(บุคลำกรทำงกำรศึกษำ)
รวม

ไม่มีวิทยฐำนะ
1

2

3

1

2

2

1
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จำนวนลูกจ้ำงโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562
จำนวน (คน)

ตำแหน่ง

ชำย

หญิง

รวม

พนักงำนรำชกำร

0

1

1

ครูอัตรำจ้ำง

0

0

0

ครูต่ำงประเทศ

0

0

0

เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน

0

0

0

ลูกจ้ำงประจำ

1

0

1

ลูกจ้ำงชั่วครำว

0

1

1

รวม

1

2

3

สภำพผู้เรียน
ด้ำนปริมำณ
นักเรียนระดับ ป.1 – ป.6 ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน 41 คน จำแนกตำมระดับชั้นดังนี้
ระดับชั้นเรียน
อ.2
อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

1
1
1
1
1
1
1
1
8

1
6
9
4
9
8
1
3
41

ด้ำนคุณภำพ
นักเรียนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด ส่วนมำกเป็นนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริกำร นักเรียน
บำงส่วนมำจำกต่ำงจังหวัด ย้ำยตำม บิดำ-มำรดำ ที่มำปฏิบัติงำน นักเรียนส่วนมำกมีผลกำรเรียนอยู่ใน
ระดับปำนกลำง
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1.5.3 ผลกำรจัดกำรศึกษำ
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับชั้น

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

สังคมศึกษำฯ

ประวัติศำสตร์

ภำษำอังกฤษ

สุขศึกษำฯ

ศิลปะ

กำรงำนอำชีพฯ

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561
รำยวิชำ (พื้นฐำน)

ป.1

75

75

100

100

100

100

100

100

100

ป.2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ป.3

57.14

42.86

85.71

83.33

71.43

16.67

83.33

71.43

71.43

ป.4

0

0

0

0

0

0

100

0

0

ป.5

33.33

0

33.33

50.00

0

0

66.67

66.67

0

ป.6

33.33

0

66.67

100

67.67

0

100

100

100

รวม

298.80 217.86 385.71 433.33 339.10 216.67 550.00 438.10 371.43

ร้อยละ

49.80

36.31

64.29

72.22

56.52

36.11

91.67

73.02

61.91

ส่วนที่ 2
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
2.1 ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580)
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศำสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชำติเป็นแม่บทหลัก
เพื่อเป็นกรอบกำรกำหนดนโยบำย ทิศทำงกำรพัฒนำ กำรลงทุนของภำคเอกชนที่สอดรับกับเป้ำหมำย
ของยุทธศำสตร์ชำติ กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรจัดสรรงบประมำณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทำงด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกำรสร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำลในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ของหน่วยงำนภำครัฐ ทุกหน่วยงำนจะถูกกำหนดจำกยุทธศำสตร์ชำติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี)
และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีควำมมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่ง ยืนเป็น
ประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทย
มีควำมสุขและตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุซึ่ง ผลประโยชน์แห่ง ชำติ ในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิต
สร้ ำ งรำยได้ ร ะดั บ สู ง เป็ น ประเทศพั ฒ นำแล้ ว และสร้ ำ งควำมสุ ข ของคนไทย สั ง คมมี ค วำมมั่ น คง
เสมอภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่ง ขันได้ ในระบบเศรษฐกิจโดยมีก รอบยุ ทธศำสตร์ ชำติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้
1. ด้ำนควำมมั่นคง
(1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิ รู ป กลไกกำรบริ ห ำรประเทศและพั ฒ นำควำมมั่ น คงทำงกำรเมื อ ง ขจั ด
คอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม
(3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยในตลอดจนกำรบริหำร
จัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล
(4) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และ
รักษำดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกกำลังป้องกันประเทศกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ
(6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำ
ควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
(7) กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น
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2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
(1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ
(2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3) กำรพั ฒ นำผู้ ป ระกอบกำรและเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน พั ฒ นำทั ก ษะ ผู้ ป ระกอบกำร
ยกระดับผลิตภำพแรงงำนและพัฒนำ SMEs สู่สำกล
(4) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชำยแดน และ
พัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ
(5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและพลังงำน ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรวิจัย และพัฒนำ
(6) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน กำรพัฒนำกับ
นำนำประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
(1) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์
(4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี
(5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม
(1) สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ
(3) มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและ ควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน
(5) พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรทำลำย ทรัพยำกรธรรมชำติ
(2) วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นกำรปรับระบบกำร
บริหำรจัดกำรอุทกภัย อย่ำงบูรณำกำร
(3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) กำรร่ ว มลดปั ญ หำโลกร้ อ นและปรั บ ตั ว ให้ พ ร้ อ มกั บ กำร เปลี่ ย นแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ
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(6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
(1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำน ภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม
(2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร
(3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำ บุคลำกรภำครัฐ
(4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล
(7) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ
(8) ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ

2.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
สำนั กงำนคณะกรรมกำรพัฒ นำกำรเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชำติไ ด้จั ดท ำแผนพั ฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทยใน
ระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียม
ควำมพร้อม และวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง
มั่ง คั่ง ยั่งยื นด้ว ยกำรพั ฒนำตำมปรัช ญำของเศรษฐกิ จพอเพียง ซึ่ง กำรพั ฒนำประเทศในระยะของ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักกำรที่สำคัญ คือ
1. ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติ
อย่ำงสมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี
ซึ่ง เป็นเงื่อนไขที่ จำเป็นสำหรับกำรพัฒนำที่ยั่ง ยืน ซึ่ง มุ่ง เน้นกำรพั ฒนำคน มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์
สังคมไทย เป็นสังคมคุณภำพ มีที่ยืนและเปิดโอกำสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีควำมสุข
และอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์
2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ”มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิต และสุขภำวะที่ดี สำหรับคน
ไทย พัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติ
ที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงกำรสร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่ง แวดล้อมอย่ำงเกื้อกูล อนุรักษ์
ฟื้นฟู
ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม
3. ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี” มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทยในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่ง ยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์
ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
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4. ยึด “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปี มำเป็นกรอบในกำรกำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ
ควบคู่กับกรอบเป้ำหมำยที่ยั่งยืน (SDGs)
5. ยึ ด “หลั กกำรเจริ ญ เติ บ โตทำงเศรษฐกิ จที่ ลดควำมเหลื่ อมล้ ำและขั บเคลื่ อนกำร
เจริญเติบโต จำกกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม”
6. ยึ ด “หลั กกำรน ำไปสู่ กำรปฏิ บั ติ ให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ อย่ ำงจริ งจั งใน 5 ปี ที่ ต่ อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่ำนิยมที่
ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่
มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสัง คม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำร
เข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำม
เข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่ง ขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่ง ยื น สร้ำงควำม
เข้มแข็งของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำง
ควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ำ
4. เพื่ อ รั ก ษำและฟื้ น ฟู ท รั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละคุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ส ำมำรถ
สนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
5. เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรทำงำน
เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ
6. เพื่อให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพื่อรองรับ
กำรพัฒนำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ทั้ง
ในระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
บทบำทนำและสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ทั้ง
ในระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก
เป้ำหมำยรวม เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้กำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำ
ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัด
ฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์
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มีควำมรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญ งอกงำมทำงจิต
วิญญำณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย
2. ควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำม
เข้มแข็งประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มี
คุณภำพ อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐำนบริกำรและดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและ
ขนำดเล็กที่เข้มแข็งสำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำรมี
ระบบกำรผลิตและให้บริกำรจำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง ขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและ
บริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำร
ให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ
4. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ำ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร์ ซึ่ง เกี่ยวข้องกับภำรกิจ
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 7 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ให้ควำมสำคัญ กับ
กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนำให้มีสุขภำพกำย
และใจที่ดี มีทักษะทำงสมอง ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ควบคู่กับ
กำรพัฒนำคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึก
ที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่
รวดเร็ ว บนพื้น ฐำนของกำรมีสถำบันทำงสัง คมที่เข้ม แข็ง ทั้ ง สถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ
สถำบันศำสนำ สถำบันชุมชน และภำคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนำทุนมนุษย์ให้มีคุณภำพสูง อีกทั้งยังเป็นทุน
ทำงสังคมสำคัญ ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ
2. ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ควำมสำคัญ
กับกำรดำเนินกำรยกระดับคุณภำพบริกำรทำงสัง คมให้ทั่วถึง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ด้ำนกำรศึกษำและ
สำธำรณสุข รวมทั้งกำรปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
จำกที่ได้ ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมำกขึ้นในเรื่องกำรเพิ่มทักษะ
แรงงำนและกำรใช้นโยบำยแรงงำนที่สนับสนุนกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำนและเสริมสร้ำงรำยได้สูงขึ้น และ
กำรสร้ำงโอกำส ทำงเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนับสนุนในเรื่องกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้ และ
ให้ ควำมช่ วยเหลื อ ที่ เ ชื่ อ มโยง กำรเพิ่ ม ผลิ ต ภำพส ำหรั บ ประชำกรกลุ่ ม ร้ อ ยละ 40 รำยได้ ต่ ำสุ ด
ผู้ด้อยโอกำส สตรี และผู้สูงอำยุ อำทิ กำรสนับสนุนธุรกิจขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดย่อม วิสำหกิจ
ชุมชนและวิสำหกิจเพื่อสังคม กำรพัฒนำองค์กรกำรเงิน ฐำนรำกและกำรเข้ำถึงเงินทุนเพื่อสร้ำงอำชีพ
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และกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงปัจจัย กำรผลิตคุณภำพดีที่รำคำเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้อง
เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณเชิงพื้นที่และบูรณำกำรเพื่อกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ
3. ยุ ทธศำสตร์ ที่ 4 กำรเติ บโตที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อกำรพั ฒนำอย่ ำงยั่ งยื น
ประเด็นท้ำทำยที่ต้องเร่งดำเนินกำรในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ กำรสร้ำงควำมมั่นคงของฐำน
ทรัพยำกร ธรรมชำติและยกระดับคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และคุณภำพชีวิตของประชำชน เร่งแก้ไขปัญหำวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจำกกำรผลิต และ
กำรบริโภค พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้ำงมำกขึ้น ต้องเร่งเตรียมควำมพร้อมในลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถ ในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมทั้งบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยง
ด้ำนภัยพิบัติทำงธรรมชำติ
4. ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่ง
คั่ง และยั่งยืน ให้ควำมสำคัญต่อกำรฟื้นฟูพื้นฐำนด้ำนควำมมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพำะกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติของผู้มีควำมเห็นต่ำงทำง
ควำมคิดและอุดมกำรณ์บนพื้นฐำนของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
และกำรเตรี ยมกำรรั บ มื อ กั บ ภั ยคุ ก คำมข้ ำมชำติ ซึ่งจะส่ งผลกระทบอย่ ำงมี นัยยะส ำคั ญต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ
5. ยุ ทธศำสตร์ ที่ 6 กำรบริ หำรจัดกำรในภำครั ฐ กำรป้ องกั นกำรทุ จริ ตประพฤติ มิ ชอบ
และธรรมำภิบำลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลำสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่ำงจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศในทุกด้ำนให้
ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้ำหมำย ทั้งกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้โปร่ง ใส มีประสิทธิภำพ รับผิดชอบ
ตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรม และประชำชนมีส่วนร่วม มีกำรกระจำยอำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบ
ที่เหมำะสม ระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น และวำงพื้นฐำนเพื่อให้บรรลุตำมกรอบเป้ำหมำย
อนำคตในปี 2579
6. ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นกำร
ขยำยขีดควำมสำมำรถและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
หลัก และส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดควำมเชื่อมโยงในอนุภูมิภำค
และในอำเซียนอย่ำงเป็นระบบ โดยมีโครงข่ำยเชื่อมโยงภำยในประเทศที่สนับสนุนกำรพัฒนำพื้ นที่ตำมแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่ำงๆ กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล
เพื่อเพิ่มประสิทฺธิภำพ กำรดำเนินกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำน และกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค กำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศ และกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรในสำขำโลจิสติกส์และหน่วยงำนที่มีศักยภำพเพื่อไปทำธุรกิจในต่ำงประเทศ
7. ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 8 กำรพั ฒ นำวิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม
ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรใช้ อ งค์ ค วำมรู้ ท ำงวิ ท ยำศำสตร์ ผลงำนวิ จั ย และพั ฒ นำ ควำมก้ ำ วหน้ ำ ทำง
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เทคโนโลยี นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงเข้มข้นทั้งในภำคธุรกิจ ภำครัฐ และภำคประชำสังคม
รวมทั้งให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำสภำวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐำนที่เอื้ออำนวยทั้งกำรลงทุนด้ำนกำร
วิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัย โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำร
บริหำรจัดกำร เพื่อช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว

2.3 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560-2579)
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้จัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น
เพื่อวำงกรอบเป้ำหมำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคน
สำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ที่มีประสิทธิภำพ พัฒนำคนให้มีสมรรถนะในกำรทำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
และกำรพัฒนำประเทศ แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยึดหลักสำคัญในกำรจัด
กำรศึ ก ษำประกอบด้วย หลักกำรจัดกำรศึกษำเพื่อปวงชน (Education for All) หลักกำรจัดกำรศึกษำเพื่ อ
ควำมเท่ำเทียม และทั่ว ถึง (Inclusive Education) หลั กปรั ชญำของเศรษฐกิจ พอเพียง (Sufficiency
Economy) และหลักกำรมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภำยในประเทศ (Local Issues)
อำทิ คุณภำพของคนช่วงวัย กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ ควำมเหลื่อมล้ำของกำร
กระจำยรำยได้ และวิกฤติด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นกรอบควำมคิดสำคัญในกำร
จัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ โดยมีสำระสำคัญ ดังนี้
วิ สั ย ทั ศ น์ : คนไทยทุ ก คนได้ รั บ กำรศึ ก ษำและเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ ำ งมี คุ ณ ภำพ
ดำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุ ข สอดคล้อ งกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
2. เพื่ อ พั ฒ นำคนไทยให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะ ทั ก ษะและสมรรถนะที่
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และ
ยุทธศำสตร์ชำติ
3. เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก
สำมัค คี และร่ว มมื อ ผนึ กก ำลั ง มุ่ง สู่ก ำรพั ฒนำประเทศอย่ ำ งยั่ ง ยื น ตำมหลั กปรั ชญำของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
4. เพื่อนำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อม
ล้ำภำยในประเทศลดลง
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ยุทธศำสตร์
แผนกำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ ก ำหนดยุ ท ธศำสตร์ ใ นกำรพั ฒ นำกำรศึ กษำภำยใต้ ๖ ยุ ท ธศำสตร์ ห ลั ก ที่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เพื่อให้แผนกำรศึกษำแห่ง ชำติบรรลุเป้ำหมำยตำมจุดมุ่ง หมำย
วิสัยทัศน์และแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ

2.4 นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น กำรจั ด กำรศึ ก ษำและกำรบริ ห ำรจั ด กำรกำรศึ ก ษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยของ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ วัตถุประสงค์ของแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำย
ของรัฐบำล โดยเฉพำะนโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำรเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 อำศัยอำนำจตำมควำมใน
มำตรำ 8 และมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546
รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรจึ ง ประกำศนโยบำยและจุ ด เน้ น ของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
หลักกำร
๑. ให้ควำมสำคัญกับประเด็นคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติทั้งผู้เรียน ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรพลเรือน และผู้บริหำรทุกระดับ ตลอดจนสถำนศึกษำทุกระดับทุก
ประเภท และเป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต
๒. บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรหลักองค์กำรมหำชนในกำกับ
ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีควำมคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ในพื้ น ที่ ภู มิ ภ ำคให้ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั น ได้ เพื่ อ ด ำเนิ น กำรปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำร่ ว มกั บ ภำครั ฐ
ภำคเอกชน และภำคประชำชน ตำมนโยบำยประชำรัฐ
"ระดับอนุบำล"
เน้นสร้ำงควำมร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมกำร
พัฒนำทักษะที่สำคัญด้ำนต่ำง ๆ เช่น ทักษะทำงสมอง ทักษะควำมคิดควำมจำ ทักษะกำรควบคุม
อำรมณ์ ทักษะกำรรู้จักและประเมินตนเอง
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"ระดับประถมศึกษำ"
มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคลที่หลำกหลำยตำมศักยภำพ
๑. ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และ
ยุวกำชำด
๒. เรียนภำษำไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอื่น
๓. เรียนภำษำอังกฤษและภำษำพื้นถิ่น (ภำษำแม่) เน้นเพื่อกำรสื่อสำร
๔. เรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active Learning เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิด กำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์จริงหรือจำกสถำนกำรณ์จำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นให้มำกขึ้น
๕. สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้
๖. จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
๗. พัฒ นำครู ให้ มีค วำมช ำนำญในกำรสอนภำษำอั ง กฤษ และภำษำคอมพิว เตอร์
(Coding)
๘. จัดให้มีโครงกำร ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภำพ โดยเน้นปรับสภำพแวดล้อมทั้ง
ภำยในและภำยนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ

2.5 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีง บประมำณ พ.ศ. 2562
เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมที่จะเข้ำสู่ยุคของกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรศึกษำของประเทศครั้ง
สำคัญที่จะพัฒนำประชำกรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่ง หมำยรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้ นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร
ให้มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและ
ภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
สู่กำรเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะกำรคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุค
ใหม่ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง โดยได้กำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
เป้ำประสงค์ และแนวทำงในกำรดำเนินกำร ดังนี้
วิสัยทัศน์
สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน
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พันธกิจ
1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคลดควำมเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
1. ผู้เ รี ยน เป็ น บุค คลแห่ ง กำรเรี ยนรู้ คิ ด ริ เริ่ ม และสร้ ำ งสรรค์ น วัต กรรม มี ค วำมรู้
มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถ
ในกำรพึ่งพำตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่
ในพื้น ที่ห่ ำงไกลทุ รกั นดำรได้ รับ กำรศึก ษำอย่ ำงทั่ว ถึง เท่ำ เที ยม และมี คุณ ภำพ พร้ อมก้ำ วสู่ สำกล
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู มีควำมแม่นยำทำงวิชำกำร และมีทักษะ
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม และทักษะ
ในกำรใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บ ริ หำรสถำนศึก ษำ มี ควำมเป็ น เลิ ศ ส่ว นบุค คล คิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์แ ละนวั ตกรรม
มีภำวะผู้นำทำงวิชำกำร มีสำนึกควำมรับผิดชอบ (Accountability) และกำรบริหำรแบบร่วมมือ
5. สถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำนและจัดกำรเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน
ภำคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำระดับพื้นที่ จัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อกำรเรียนรู้
ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร เป็นสำนักงำนแห่ง
นวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสำรสนเทศและกำรวิจัยและพัฒนำในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ กำกับ ติดตำม
ประเมินและรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ
7. สำนักงำนส่วนกลำง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมกำรทำงำน โดย กระจำยอำนำจกำร
บริหำรงำนและกำรจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำ บริหำรเชิง บูรณำกำร มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มี
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ประสิทธิภำพ กำกับ ติดตำม ประเมินผล และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรม
ในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ
นโยบำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึก ษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน
และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

2.6 ทิศทำงกำรพัฒนำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
วิสัยทัศน (Vision)
สำนัก งำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำสุร ำษฎรธำนี เขต 1 เป็ น องค์ก รคุ ณภำพ
สถำนศึกษำเข้มแข็ง สู่มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรวัย เรีย นทุกคน ไดรั บกำรศึกษำอย่ ำงทั่ วถึง และมี
คุณภำพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร
2. ส่ง เสริ มสนั บสนุ น ให้ ผู้บ ริ หำร ครู และบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำมี ทั กษะในกำรจั ด
กำรศึกษำ
3. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐกับภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ
4. ขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล กระทรวง และหน่วยงำนต้นสังกัดเกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำ
5. พั ฒ นำกำรบริ ห ำรจั ด กำรทั้ ง ระบบที่ เ น้ น กำรมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งควำม
รับผิดชอบต่อภำพกำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนได้รับกำรศึกษำและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพมีคุณภำพตำมหลักสูตร
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนไดรับสิทธิและโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอยำงเท่ำเทียม
และทั่วถึง
3. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะกระบวนกำรทำงำนที่มุงผลสัมฤทธิ์
4. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นไทย
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
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กลยุทธ์ (Strategy)
1. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. กำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ ำถึง บริกำรกำรศึ กษำขั้นพื้นฐำนให้ครอบคลุม ผู้เรียนให้ รั บ
โอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ
3. กำรพัฒนำคุณภำพผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
5. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ
จุดเน้น (Focus
1. จุดเน้นด้ำนผู้เรียน
2. จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
คำนิยมองค์กำร
มุ่งมั่นต่อหน้ำที่ สำมัคคีสร้ำงสรรค์ ร่วมใจบริกำร ผลงำนคุณภำพ

2.7 นโยบำยเขตสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎรธำนี เขต 1
1. สถำนศึ ก ษำมี ก ำรจั ด กำรอำคำรเรี ย นที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด เหมำะสม กั บ บริ บ ท
สภำพแวดล้อมทำงด้ำนกำยภำพ และวิชำกำร ปลอดภัย ถูกต้องตำมหลักสุขลักษณะ เสริมสร้ำงบรรยำกำศ
ให้ผู้เรียนและบุคลำกรอยู่อย่ำงมีควำมสุข และเอื้อต่อกำรเรียนรู
2. สถำนศึกษำมีกำรวิเครำะห์ หลักสูตร มำตรฐำนกำรเรียนรู และตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช
2560 เพื่อพัฒนำ และประยุกต์ใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็นของสถำนศึกษำ และ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำทุกปีกำรศึกษำ
3. สถำนศึกษำมีกำรวิ เครำะห์ คัดกรองผู้เรียน และจัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะ
บุ ค คล (Individualized Education Program : IEP) บนพื้ น ฐำนควำมสำมำรถตำมศั ก ยภำพควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของผู้เรียนที่มีควำมจำเป็นพิเศษ ตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรวม ก่อนนำข้อมูล
ลงระบบระบบ บริหำรจัดกำร เรียนรวม (Special Education Technology : SET) และระบบกำรจัด
สอบทุกประเภท
4. สถำนศึกษำมีกำรจั ดสภำพแวดล้อม และกิจกรรมให้ สอดคล้องกั บแนวคิด โรงเรีย น
ปลอดขยะ (Zero Waste School) และมำตรฐำนสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษำเพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น
(Environmental Education Sustainable Development: EESD)
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5. สถำนศึกษำมีกำรจัดทำ และดำเนินกำรตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำม
กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ให้เป็นระบบเหมำะสมกับบริบท และนำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
6. สถำนศึกษำใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นคุณธรรม และควำมโปร่งใสกำร ทำงำน
ตำมหลักกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)
7. สถำนศึกษำมีกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และนำผลไปใช้ในกำรพัฒนำงำน สถำนศึกษำ
และ พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
8. สถำนศึกษำมีแผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสนองนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด
9. กำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย เป็นไปตำมสภำพที่พึง ประสงค์ ไดมำตรฐำน
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
9.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญำ ตำมมำตรฐำน และสภำพที่พึงประสงค์ในระดับพอใช้ขึ้นไป
แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. สถำนศึ ก ษำวิ เ ครำะห์ ห ลั ก สู ต ร ตั ว บ่ ง ชี้ ต ำมหลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำปฐมวั ย
พุทธศักรำช 2560
2. สถำนศึกษำพัฒนำ ปรับปรุง หลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กไดรับกำรพัฒนำทั้ง 4
ด้ำน ปรั บเปลี่ย นกำรจัดกำรเรี ยนกำรเรี ยนรู ให้ ตอบสนองควำมต้อ งกำรผู้ เรี ยน บริบทพื้น ที่ และ
สอดคล้องทักษะ กำรเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3. สถำนศึกษำพัฒนำผู้ เรียนระดับปฐมวัยให้มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญำ เพื่อที่จะเข้ำรับกำรพัฒนำกำรเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น
4. สถำนศึ กษำจั ดบรรยำกำศสภำพแวดล้อ มทั้ ง ใน และนอกห้ องเรีย นให้ เอื้ อ
ต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรูของเด็กปฐมวัย
5. สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น แนวคิด
ไฮสโคป สะเต็มศึกษำ บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยฯลฯ
6. สถำนศึกษำสร้ำงควำมรูควำมเข้ำใจแกพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย ที่ถูกต้องตำมหลักจิตวิทยำพัฒนำกำร
7. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำปฐมวัยที่สำมำรถพัฒนำเด็ก ปฐมวัยให้มีควำมพรอม
เพื่อ เตรียมตัว สูกำรเรียนรูในศตวรรษที่ 21
10. กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถม
ศึกษำปีที่ 1
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10.1 คะแนนเฉลี่ ย ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ ำ นกำรอ่ ำ นของผู้ เ รี ย น
(Reading Test) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เพิ่มขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ หรือสูงกว่ำระดับประเทศ
แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. สถำนศึกษำวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู และตัวชี้วัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู
ภำษำไทย
2. ครูวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
และ กำรเขียน เพื่อวำงแผนและพัฒนำผู้เรียน
3. ครู ใ ช้สื่ อ เทคนิค วิ ธีก ำร จั ด กำรเรีย นรู ที่ เ หมำะสมกั บผู้ เ รี ยน เช่ น กำรใช้
คำศัพท์ในบัญชีคำพื้นฐำน ชุดฝึก กำรสอนแบบแจกลูกสะกดคำ กำรจัดกำรเรียนรู ที่สอดคล้องกับกำร
พัฒนำสมอง (BBL) หรือ กำรใช้สื่อ DLTV, DLIT เป็นต้น
11. กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้ น ฐำนของผู้ เ รี ย นระดั บ ชำติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
11.1 คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของ
ผู้เรียน ระดับชำติ (NT) เพิ่มขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำหรือสูงกว่ำระดับประเทศ
แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. สถำนศึกษำวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู และตัวชี้วัดตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
2. สถำนศึกษำมี/ ใช้ค ลัง ข้อสอบมำตรฐำนตำมแนวทำงของสำนัก ทดสอบทำง
กำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หรือข้อสอบที่มีมำตรฐำนของหน่วยงำนอื่นๆ
3. ครูวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมผลกำรประเมินเพื่อวำงแผน และพัฒนำ
ผู้เรียน
4. ครู ใ ช้สื่ อ เทคนิค วิ ธีก ำร จั ด กำรเรีย นรู ที่ เ หมำะสมกั บผู้ เ รี ยน เช่ น กำรใช้
คำศัพท์ในบัญชีคำพื้นฐำน ชุดฝึก กำรสอนแบบแจกลูกสะกดคำ กำรจัดกำรเรียนรู ที่สอดคล้องกับกำร
พัฒนำสมอง (BBL) กำรจัดกิจกรรมที่สอดแทรกกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ให้นักเรียน บูรณำกำร
กำรจัดกิจกรรม กำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อ DLTV, DLIT เป็นต้น
12. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O–NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
12.1 คะแนนเฉลี่ ย ของผลกำรทดสอบทำงกำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน
(O-NET) เพิ่มขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ หรือสูงกว่ำระดับประเทศ
แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. สถำนศึกษำวิเครำะห์ ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนเพื่อจัดทำแผนยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
1.1 ผลกำรทดสอบ O-NET 3 ปีย้อนหลัง
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1.2 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบมำตรฐำนปลำยปี ของ
ผู้เรียนที่ พัฒนำโดย สพฐ. หรือจำกหน่วยงำนอื่นๆ ที่ไดมำตรฐำน
1.3 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนของสถำนศึกษำ
2. ครูพัฒนำกำรจัด กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู และ
ตัวชี้วัด ที่ต้องพัฒนำ
3. สถำนศึ ก ษำ ศึ ก ษำรู ป แบบและจ ำนวนข้ อ สอบ (Test Blueprint) ตำมที่
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) กำหนดพรอมทั้งจัดสอบ Pre O-NET และนำ
ผลมำจัดกิจกรรมพัฒนำอย่ำงเข้ม เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบ O-NET
13. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ของผู้เรียนทุกระดับชั้น ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
13.1 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรูระดับคุณภำพ 3 ขึ้นไป
13.2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนเรียนมีผลกำรประเมินคุณ ลักษณะอันพึง ประสงค์
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ระดับดีขึ้นไป
13.3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์
และเขียน ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ในระดับดีขึ้นไป
13.4 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญในกำรเรียนรู ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ผ่ำนเกณฑ์ของแต่ละสมรรถนะ
แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. สถำนศึ ก ษำพั ฒ นำและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสถำนศึ ก ษำสอดคล้ อ งกั บ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น กำรเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคล และปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้
ตอบสนองควำมต้องกำรผู้เรียนและบริบทพื้นที่
2. สถำนศึกษำวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน จุดเดน จุดด้อยจำกผลกำรประเมิน
ต่ำงๆ เพื่อกำหนดเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เช่น
2.1 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ
(National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
2.2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O–NET)
ระดับชั้น ประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
2.3 ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกระดับชั้น
2.4 ผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญในกำรเรียนรู้
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2.5 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.6 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์
3. ครูผู้สอนวิเครำะห์ มำตรฐำนกำรเรียนรู และตัวชี้วัด ระดับพฤติกรรมด้ำน
ควำมรู้ (K) ทักษะกระบวนกำร (P) เจตคติ (A) และสมรรถนะ (C)
4. ครู ผู้ ส อนจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู ผ่ ำ นกิ จ กรรมกำรปฏิ บั ติ จ ริ ง (Active
Learning) และสอดคล้องกับระดับพฤติกรรมตำมหลักสูตร
5. สถำนศึกษำผลิต จัดหำ พัฒนำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยของผู้เรียนและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
6. สถำนศึ ก ษำวั ด ผล ประเมิ น ผล และน ำผลไปใช้ ใ นกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ
7. สถำนศึกษำทำวิจัย และผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำงำนวิชำกำร
8. สถำนศึกษำกำกับ ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
9. สถำนศึ กษำต้อ งประสำน ส่ ง เสริม ให้ บุค คล ครอบครัว เอกชน องค์ก ร
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร
และสถำบันสังคม อื่นมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งเป็นเครือข่ำย และแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
10. สถำนศึกษำมีกำรประเมินและรำยงำนกำรใช้หลักสูตรตำมแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรหลักสูตรและนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำ
14. จำนวนนักเรียน ครู และสถำนศึกษำ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติในด้ำนต่ำงๆ
14.1 นักเรียนร้อยละ 3 ไดรับกำรยกย่อ งเชิ ดชูเ กียรติ ในด้ำนต่ำงๆ ระดั บ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำขึ้นไป
14.2 ครูร้อยละ 25 ในโรงเรียนไดรับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ในด้ำนต่ำงๆ
ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำขึ้นไป
14.3 สถำนศึกษำไดรับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติประเภทต่ำงๆ อย่ำงน้อย 1
รำยกำร จำกหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนอื่น
แนวทำงกำรดำเนินกำร
สถำนศึกษำสนับสนุน ส่ง เสริม ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรของนักเรียน ครู และกำร
บริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ เพื่อขอรับรำงวัลต่ำงๆ จำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนอืน่ เช่น
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ผลที่เกิดกับนักเรียน เช่น
- รำงวัลพระรำชทำน ประเภทนักเรียน
- เกีย รติบั ตรนั กเรียนที่ไ ดคะแนนเต็ ม 100 จำกกำรทดสอบระดั บชำติขั้ น
พื้น ฐำน (O-NET) ชั้ นประถมศึก ษำปีที่ 6 และชั้น มั ธยมศึ กษำปีที่ 3 และกำรสอบวั ดควำมสำมำรถ
พื้นฐำนของผูเรียน ระดับชำติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
- รำงวัลสวดมนต์หมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
- เกียรติบัตรนักเรียนที่ไดรับรำงวัลจำกกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรม
ระดับชำติ
- ฯลฯ
ผลที่เกิดกับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เช่น
- รำงวัลคุรุสดุดี
- รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS
- รำงวัล MOE AWARDS
- รำงวัลเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนดีเด่น
- รำงวัลผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเดน
- กำรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีที่ดีแกสังคม ด้ำนคุรุชนคน
คุณธรรม
- คุรุชนคนคุณธรรม
- รำงวัลเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนดีเดน
- ครูผู้สอนดีเด่น จำกหน่วยงำนต่ำงๆ
- รำงวัลครูดีในดวงใจ - ฯลฯ
ผลที่เกิดกับสถำนศึกษำ เช่น
- รำงวัลพระรำชทำน ประเภทสถำนศึกษำ
- รำงวัลดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนำดเล็ก ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- รำงวัลโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน
- รำงวัลโรงเรียนต้นแบบอำหำรกลำงวัน
- รำงวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประเภทสถำนศึกษำ
- รำงวัลเชิดชูเกียรติเสมำ ป.ป.ส
- รำงวัลโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
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- รำงวัลโรงเรียนต้นแบบสถำนศึกษำรักษำศีล 5
- รำงวัลกำรประกวดศำสนำพิธีกรน้อย
- รำงวัลสถำนศึกษำปลอดภัย และสุขภำพอนำมัยดี
- รำงวัลโรงเรียนต้นแบบโครงกำรนักเรียนไทยสุขภำพดี
- รำงวัล อย. น้อย
- รำงวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีหรือเป็นแบบอย่ำง
- รำงวัลสถำนศึกษำปลอดภัย และสุขภำพ อนำมัยดี
- รำงวัลสถำนศึกษำพอเพียง
- รำงวัลบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย
- รำงวัลโรงเรียน สพฐ. ใสสะอำดปรำศจำกคอรัปชั่น
- ฯลฯ
15. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดเสียในกำรบริหำรจัดกำร และกำรให้
บริกำรของสถำนศึกษำ ด้ำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรทั่วไป
15.1 ร้อยละ 80 ของครู กรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ ปกครอง มีควำมพึง
พอใจต่อกำรบริหำรจัดกำร และกำรให้ บริกำรของสถำนศึกษำในระดับดีขึ้นไป
แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. สถำนศึกษำประเมินควำมพึง พอใจผู้รับ บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรของสถำนศึกษำ ประกอบด้วย ครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและ
ผู้ปกครอง
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2.8 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด เป็นโรงเรียนคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ มุ่งมั่น ยกระดับคุณภำพผู้เรียนคู่คุณธรรมจริยธรรม
พันธกิจ (Mission)
1.ยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะตำมหลักสูตร
2.ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
3.พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร ส่งเสริม สนับสนุนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงโรงเรียน ชุมชน
4.ส่งเสริมและพัฒนำครูให้จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์ (Purpose)
1.ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
2.ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ ภำคีเครือข่ำยมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
4.ครูทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลยุทธ์ (Strategy)
1.ยกระดับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะตำมหลักสูตร
2.ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร ส่งเสริมสนับสนุนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงโรงเรียน และชุมชน
4.เร่งรัดและพัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนรู้เทียบเคียงมำตรฐำน
กำรศึกษำ
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เป้ำหมำยผลผลิตหลัก
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์

1.ยกระดับกำรจัดกำรเรียนกำร

1.ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนสูงขึ้น

สอนคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้
และทักษะตำมหลักสูตร

ทำงกำรเรียนสูงขึ้น

2.ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณลักษณะ

2.ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง

2.ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

อันพึงประสงค์

ประสงค์

3.โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำร 4.พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร

4.จำนวนครั้งที่ภำคีเครือข่ำยมี

ที่มีคุณภำพ ภำคีเครือข่ำยมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

ส่งเสริม สนับสนุนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงโรงเรียน และชุมชน

ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

4.ครูทุกคนจัดกำรเรียนกำร

3.เร่งรัดและพัฒนำบุคลำกรให้มี

3.ร้อยละของครูที่จัดกำรเรียน

สอนเป็นตำมมำตรฐำน

สมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนรู้

กำรสอนเป็นตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำ โดยเน้นผู้เรียนเป็น เทียบเคียงมำตรฐำนกำรศึกษำ
สำคัญ

กำรศึกษำ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ

ส่วนที่ 3
รำยละเอียดของแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
3.1 กำรจัดสรรแผนกำรบริหำรงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
แผนกำรใช้งบประมำณตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี 2563
ระดับปฐมวัย
1. จำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น (ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2562) จำนวน 7 คน
2. ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยหัว ปีงบประมำณละ 2,200 บำทต่อคนต่อปี
3. งบประมำณที่ได้รับทั้งปีงบประมำณ 2562 คือ 7 x 2,200
= 15,400 บำท
4. ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปีงบประมำณละ 430 บำทต่อคนต่อปี
5. งบประมำณที่ได้รับทั้งปีงบประมำณ 2562 คือ 7 x 430
= 3,010 บำท
6.รวมงบประมำณทั้งหมด

= 18,410 บำท

กำรจัดสรรงบประมำณ ปีงบประมำณ 2563 จำนวน 8,000 บำท
1. กำรจัดสรรให้งำนบริหำรวิชำกำร
ร้อยละ 100 =
8,000 บำท
2. จัดสรรงบสำรองจ่ำย
ร้อยละ
=
0
บำท
แผนกำรใช้งบประมำณโครงกำรในแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี 2562 ระดับก่อนประถมศึกษำ
ที่

ชื่อโครงกำร

งบประมำณที่ได้รับ 100%
โครงกำรพัฒนำคุณภำพของเด็กปฐมวัย
แผนงำนบริหำรวิชำกำร 100 %
1.1 กิจกรรมหนูน้อยสุขภำพดี
1.2 กิจกรรมเรียนรู้อยู่อย่ำงชำวพุทธ
1.3 กิจกรรมเรียนรู้สู่สังคม
1.4 กิจกรรมสมองใสปัญญำเลิศ

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

8,000

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

น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช
น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช
น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช
น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช
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แผนกำรใช้งบประมำณตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี 2563
ระดับประถมศึกษำ
1. จำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น (ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2562) จำนวน 34 คน
2. ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยหัว ปีงบประมำณละ 2,400 บำท ต่อคน ต่อปี
3. งบประมำณที่ได้รับทั้งปีงบประมำณ 2563 คือ 34 x 2,400 = 81,600 บำท
4. ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปีงบประมำณละ 480 บำทต่อคนต่อปี
5. งบประมำณที่ได้รับทั้งปีงบประมำณ 2563 คือ 34 x 480
= 16,320 บำท
5. งบประมำณที่เหลือจำกระดับปฐมวัยปีงบประมำณ 2563 = 10,410 บำท
6.รวมงบประมำณทั้งหมด
= 108,330 บำท
กำรจัดสรรงบประมำณ ปีงบประมำณ 2563
1. จัดสรรให้งำนบริหำรวิชำกำร
2. จัดสรรให้งำนบริหำรทั่วไป
3. จัดสรรให้งำนบริหำรงบประมำณ
4. จัดสรรให้งำนบริหำรบุคคล
5. จัดสรรงบสำรองจ่ำย

จำนวน
ร้อยละ 51.54
ร้อยละ 23.08
ร้อยละ 14.77
ร้อยละ 10.61
ร้อยละ 0

=
=
=
=
=
=

108,330 บำท
55,830 บำท
25,000 บำท
16,000 บำท
11,500 บำท
0 บำท

แผนกำรใช้งบประมำณโครงกำรระดับประถมศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2563
ลำดับที่

โครงกำร

งบประมำณ

งบประมำณที่ได้รับ 100 %

108,330

แผนงำนบริหำรวิชำกำร 51.54 %

55,830

ผู้รับผิดชอบ

1.

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

1.1

กิจกรรมอ่ำนออกเขียนได้

3,000

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด

1.2

กิจกรรมคิดด้วยภูมิปัญญำ

1,000

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด

1.3

กิจกรรมนักประดิษฐ์

3,000

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด

1.4

กิจกรรมนักสืบไซเบอร์ (ICT)

4,000

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด

1.5

กิจกรรมบ้ำนหลังเรียน

5,000

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด

1.6

กิจกรรมแนะแนวอำชีพ

7,330

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด
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ลำดับที่

โครงกำร

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

2.

โครงกำรส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.1

กิจกรรมธนำคำรควำมดี

4,000

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด

2.2

กิจกรรมสำนึกรักบ้ำนเกิด

3,000

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด

2.3

กิจกรรมสนุกกับวัฒนธรรม

4,000

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด

3.

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

3.1

กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ

500

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด

3.2

กิจกรรม smart School

4.

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

15,000

นำยอภิเดช จิตรมุ่ง

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.1

กิจกรรม learning by doing

1,000

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด

4.2

กิจกรรมระบบช่วยเหลือนักเรียน

2,000

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด

4.3

กิจกรรมวัดผลประเมินผล

3,000

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด

แผนงำนบริหำรทั่วไป 23.08 %
1.

โครงกำรส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.1

กิจกรรมขยับกำยสบำยชีวี

2.

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

2.1

กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ

2.2
2.3

25,000
9,500

น.ส.นรำพร กุลชมภู

500

น.ส.นรำพร กุลชมภู

กิจกรรม Zero waste school

12,000

น.ส.นรำพร กุลชมภู

กิจกรรมงำนชุมชนสัมพันธ์

3,000

น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช

แผนงำนบริหำรงบประมำณ 14.77 %

16,000

1.

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

1.1

กิจกรรมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

1,000

น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช

1.2

กิจกรรมควบคุมค่ำสำธำรณูโภค

15,000

น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช

แผนงำนบริหำรบุคคล 10.61 %
1.

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

1.1

กิจกรรมครูดีมีคุณภำพ

11,500
10,000

นำยอภิเดช จิตรมุ่ง
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ลำดับที่

โครงกำร

2.

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.1

กิจกรรมผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตถกรรม

1,000

นำยอภิเดช จิตรมุ่ง

2.2

กิจกรรม PLC

500

นำยอภิเดช จิตรมุ่ง

งบสำรองจ่ำย 0%

รำยละเอียดโครงกำร

โครงกำรระดับก่อนประถมศึกษำ
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ชื่อโครงกำร
แผนงำน
สนองกลยุทธ์
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร

1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัยสู่มำตรฐำนกำรศึกษำ
บริหำรวิชำกำร
ข้อที่ 1. ยกระดับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคุณภำพผู้เรียน
ให้มีควำมรู้และทักษะตำมหลักสูตร
มำตรฐำนที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ข้อที่ 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช , นำงสำวจำรุวรรณ จันทร์เกิด,
นำงสำวนรำพร กุลชมพู
( ) โครงกำรใหม่ ( ) โครงกำรต่อเนื่อง
1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563

งบประมำณ
8,000 บำท
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักกำรและเหตุผล
นโยบำยกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2552 ได้ดำเนินนโยบำยด้ำนคุณภำพ
กำรศึกษำ ให้ผู้เรียนทุกคนพัฒนำกำร จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมหลักสูตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและให้ควำมสำคัญกับพื้นฐำน และศักยภำพของผู้เรียน ดังนั้น
จึง ได้จัดโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย กำรสนับสนุนให้ครูเข้ำรับกำร
ประชุม อบรม สัมมนำ จำกหน่วยงำนต้นสังกัด และหน่วยงำนอื่นๆ เพื่อนำควำมรู้มำใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มี คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยสอดคล้องกับเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เป็นกำรเตรียมเด็กให้มีควำมพร้อมพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์จิตใจ ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ และคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นคนดี
คนเก่งและมีควำมสุขในชีวิตเติบโตเป็นสมำชิกที่ดีของสังคมต่อไป
ดังนั้นเพื่อให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่สนองต่อควำมสำมำรถ และควำมถนัด จัด
แหล่งเรียนรู้ และบรรยำกำศที่ดี ผู้เรียน ครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง จึงจัดทำ
โครงกำรนี้ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัย
ของตนเอง
2.2 เพื่อให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์
2.3 เพื่อให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม
2.4 เพื่ อ ให้ เ ด็ ก มี พัฒ นำกำรด้ ำ นสติปั ญ ญำ สื่ อ สำรได้ มี ทั ก ษะกำรคิ ด พื้ น ฐำน และ
แสวงหำควำมรู้
3. กลุ่มเป้ำหมำย
เด็กปฐมวัยทุกคน จำนวน 8 คน
4. กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย
ชื่อกิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

1. กิจกรรมหนูน้อยสุขภำพดี

- ร้อยละของเด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้

ร้อยละ 75

2. กิจกรรมเรียนรู้อยู่อย่ำงชำว
พุทธ

- ร้อยละของเด็ก มีพัฒ นำกำรด้ำ นอำรมณ์ จิตใจ
ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้

ร้อยละ 65

3. กิจกรรมเรียนรู้สู่สังคม

- ร้อยละของเด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม

ร้อยละ 75

4. กิจกรรมสมองใสปัญญำเลิศ

-ร้อยละของเด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำร
ได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้

ร้อยละ 65
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5. กิจกรรม / ระยะเวลำดำเนินกำร

ชื่อกิจกรรม

ปีงบประมำณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. กิจกรรมหนูน้อยสุขภำพดี
2. กิจกรรมเรียนรู้อยู่อย่ำงชำวพุทธ
3. กิจกรรมเรียนรู้สสู่ ังคม
4. กิจกรรมสมองใสปัญญำเลิศ

6. รำยละเอียดกิจกรรม/ และงบประมำณที่ใช้ จำนวน 8,000 บำท (ถัวทุกรำยกำร)

รำยละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหนูน้อยสุขภำพดี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- ฝึกซ้อมร้องเพลง เต้นรำ
- ร้องเล่นเต้นรำเวลำว่ำง
- เต้นรำเนื่องในวันสำคัญต่ำง ๆ
- ร้องเพลงเนื่องในวันสำคัญต่ำง
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครู
วิเครำะห์ วิพำกย์ให้ข้อเสนอแนะ

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ
2,000

ผูร้ ับผิดชอบ

นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช
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รำยละเอียดกิจกรรม

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเรียนรู้อยู่อย่ำงชำวพุทธ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- ฝึกเด็กสวดมนต์ก่อนนอนที่โรงเรียน
- เด็กสวดมนต์ก่อนนอนที่บ้ำน
- เด็กนั่งสมำธิตอนเช้ำก่อนเรียนทุกวัน
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครู
วิเครำะห์ วิพำกย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเรียนรู้สู่สังคม
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- ผู้เรียนในชั้นเลือกผู้นำ
- แบ่งหน้ำที่รับผิดชอบ
- ผู้เรียนทำควำมสะอำดในห้องเรียน
- ผู้เรียนทำควำมสะอำดนอกห้องเรียน
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครู
วิเครำะห์ วิพำกย์ให้ข้อเสนอแนะ

ค่ำใช้สอย

ผูร้ ับผิดชอบ

ค่ำวัสดุ
2,000

นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช

2,000

นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช

39
รำยละเอียดกิจกรรม

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ
2,000

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสมองใสปัญญำเลิศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งกำรเรียนรู้
ภำยในโรงเรียน เช่น สวนหย่อม ห้องสมุด
ห้องน้ำห้องส้วม โรงอำหำร
- ร่วมกันสรุปและบันทึกกำรใช้แหล่งกำร
เรียนรู้
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครู
วิเครำะห์ วิพำกย์ให้ข้อเสนอแนะ
รวมงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช

8,000

7. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัด
-ร้อยละของเด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัย
ของตนเองได้
-ร้อยละของเด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์
จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้
-ร้อยละของเด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม
-ร้อยละของเด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ
สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำ
ควำมรู้

ค่ำเป้ำหมำย

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ร้อยละ 75 - กำรสังเกต
- แบบบันทึกพฤติกรรม
- บันทึกพัฒนำกำร - แบบบันทึกพัฒนำกำร
ร้อยละ 65 ร้อยละ 75 ร้อยละ 65 -

กำรสังเกต
บันทึกพัฒนำกำร
กำรสังเกต
บันทึกพัฒนำกำร
กำรสังเกต
บันทึกพัฒนำกำร

-

แบบบันทึกพฤติกรรม
แบบบันทึกพัฒนำกำร
แบบบันทึกพฤติกรรม
แบบบันทึกพัฒนำกำร
แบบบันทึกพฤติกรรม
แบบบันทึกพัฒนำกำร
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
8.1 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเอง
8.2 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์
8.3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม
8.4 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้

ลงชื่อ................................................... ผู้เสนอโครงกำร
(นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช)
ลงชื่อ................................................... ผู้เห็นชอบโครงกำร
( นำยชัยสิทธิ์ บุญดี )
ลงชื่อ................................................... ผู้อนุมัติโครงกำร
( นำยอภิเดช จิตรมุ่ง )

โครงกำรระดับประถมศึกษำ
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ชื่อโครงกำร
แผนงำน
สนองกลยุทธ์
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้รับผิดชอบ / กลุ่ม
ลักษณะโครงกำร
งบประมำณทั้งสิ้น

1.โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
บริหำรวิชำกำร,บริหำรงำนทั่วไป
ข้อที่ 1.ยกระดับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคุณภำพผู้เรียน
ให้มีควำมรู้และทักษะตำมหลักสูตร
มำตรฐำนที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ข้อที่ 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7
นำงสำวจำรุวรรณ จันทร์เกิด, นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช,
นำงสำวนรำพร กุลชุมภู
( ) โครงกำรใหม่ ( ) โครงกำรต่อเนื่อง
23,330 บำท

1. หลักกำรและเหตุผล
จุดมุ่งหมำยและหลักกำรของพระรำชบัญ ญัติกำรศึกษำแห่ง ชำติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตำมควำมในมำตรำ 6 ที่ว่ำ กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไป เพื่อพัฒนำ
คนไทยให้ เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ำ งกำย จิต ใจ สติ ปัญ ญำ ควำมรู้ แ ละคุ ณธรรมมี จ ริย ธรรมและ
วัฒนธรรมในกำรดำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข ในกระบวนกำรเรียนรู้มุ่งปลูกฝัง
จิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข รู้จักสิทธิหน้ำที่ของตนเอง ส่งเสริมศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมของชำติ ภูมิปัญญำท้องถิ่น รู้จัก
อนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติแ ละสิ่งแวดล้อม ประกอบกั บแนวกำรจัดกำรศึกษำ กำหนดให้มี กำรจั ด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้รู้จักพัฒนำตนเองให้เต็มตำมศักยภำพของแต่ละ
บุคคล กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ต้องจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม สื่อกำรเรียน ภูมิปัญญำท้องถิ่น
และแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย
ทั้งนี้ในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป็นโรงเรียน
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มุ่งมั่น ยกระดับคุณภำพผู้เรียนคู่คุณธรรมจริยธรรม โดยมีเป้ำหมำย
เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมกับครูทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยเน้น
ผู้เ รี ย นเป็ นส ำคั ญ และโรงเรี ย นมีก ำรบริ ห ำรจั ด กำรที่ มีคุ ณ ภำพ ภำคี เ ครื อ ข่ ำยมี ส่ ว นร่ วมในกำรจั ด
กำรศึกษำ
ดังนั้นเพื่อพัฒนำคุณภำพนักเรียนตำมจุดมุ่งหมำยของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยในกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน จึงได้จัดทำโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
2.6 เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
3. กลุ่มเป้ำหมำย
นักเรียนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด จำนวน 41 คน
4. กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย
ชื่อกิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. กิจกรรมอ่ำนออกเขียนได้

ค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละของผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำร
อ่ำนกำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิด
คำนวณ
2. กิจกรรมคิดด้วยภูมิปัญญำ
ร้อยละของผู้เรียนมีควำมสำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
3. กิจกรรมนักประดิษฐ์
ร้อยละของผู้เรียนมีควำมสำมรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรม
4. กิจกรรมนักสืบไซเบอร์ (ICT) ร้อยละของผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ร้อยละ 75

5. กิจกรรมบ้ำนหลังเรียน

ร้อยละ 75

6. กิจกรรมแนะแนวอำชีพ

ร้อยละของผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนด
ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ และเจตคติที่ดี
ต่องำนอำชีพ

ร้อยละ 65

ร้อยละ 65
ร้อยละ 75

ร้อยละ 75
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5. กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
ชื่อกิจกรรม

ปีงบประมำณ ๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. กิจกรรมอ่ำนออกเขียนได้
2. กิจกรรมคิดด้วยภูมิปัญญำ
3. กิจกรรมนักประดิษฐ์
4. กิจกรรมนักสืบไซเบอร์
(ICT)
5. กิจกรรมบ้ำนหลังเรียน
6. กิจกรรมแนะแนวอำชีพ
6. รำยละเอียดกิจกรรม/และงบประมำณที่ใช้ จำนวน 23,330 บำท
กิจกรรม/วิธีดำเนินงำน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอ่ำนออก
เขียนได้
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำ
เห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- สอนซ่อมเสริม บันทึกกำรอ่ำน
กิจกรรมนิทำนในตะกร้ำน้อย
- ภำษำถิ่นพม่ำ อำทิตย์ละคำ
- เสียงตำมสำย พี่สอนน้อง เล่ำ
นิทำนให้น้องฟัง
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
3,000

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช
น.ส.นรำพร กุลชุมภู
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กิจกรรม/วิธีดำเนินงำน
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ คณะครูวิเครำะห์ วิพำกย์
ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคิดด้วย
ภูมิปัญญำ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำ
เห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- เพิ่มเวลำรู้ จินตคณิต เวทคณิต รู
บิค ซูดูโก
- เพิ่มเวลำรู้ นับล้ำนภำษำอังกฤษ
คลอสเวิร์ด
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ คณะครูวิเครำะห์ วิพำกย์
ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนักประดิษฐ์
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำ
เห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- ลดเวลำเรียน กับ DIY

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

-

-

1,000

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช
น.ส.นรำพร กุลชุมภู

-

-

3,000

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช
น.ส.นรำพร กุลชุมภู
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กิจกรรม/วิธีดำเนินงำน
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ คณะครูวิเครำะห์ วิพำกย์
ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมนักสืบ
ไซเบอร์ (ICT)
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำ
เห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- บริกำรสืบค้นข้อมูล
- อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ซ่อมคอม
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ คณะครูวิเครำะห์ วิพำกย์
ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมบ้ำน
หลังเรียน
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

ตอบแทน

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

-

-

4,000

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช
น.ส.นรำพร กุลชุมภู

-

-

5,000

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช
น.ส.นรำพร กุลชุมภู

46
กิจกรรม/วิธีดำเนินงำน
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำ
เห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- onet วันละข้อ
- ติวเข้ม
- สอนเสริมบ้ำนหลังเรียน
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ คณะครูวิเครำะห์ วิพำกย์
ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมแนะแนว
อำชีพ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำ
เห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- แนะแนวอำชีพ
- กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ คณะครูวิเครำะห์ วิพำกย์
ให้ข้อเสนอแนะ
รวมงบประมำณ

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย

-

-

ค่ำวัสดุ

7,330

23,330

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช
น.ส.นรำพร กุลชุมภู
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7. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

วิธีประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

1. ร้อยละของผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียน
กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ

ร้อยละ 75 - สังเกต สัมภำษณ์

1.แบบสังเกต,แบบสัมภำษณ์

-ทดสอบประเมินผล

2. แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์

2. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมสำรถ
ในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
3. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมสำม
รถในกำรสร้ำงนวัตกรรม

- สังเกต สัมภำษณ์

1.แบบสังเกต,แบบสัมภำษณ์

ร้อยละ 65 -ทดสอบประเมินผล

2. แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์

ร้อยละ 65 - สังเกต สัมภำษณ์

1.แบบสังเกต,แบบสัมภำษณ์

-ทดสอบประเมินผล

4. ร้อยละของผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ร้อยละ 75 - สังเกต สัมภำษณ์

5. ร้อยละของผู้เรียนผลสัมฤทธิ์
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด

ร้อยละ 75 - สังเกต สัมภำษณ์

6. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ และ
เจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ

ร้อยละ 75 - สังเกต สัมภำษณ์

-ทดสอบประเมินผล

-ทดสอบประเมินผล
-ทดสอบประเมินผล

2. แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์
1.แบบสังเกต,แบบสัมภำษณ์
2. แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์
1.แบบสังเกต,แบบสัมภำษณ์
2. แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์
1.แบบสังเกต,แบบสัมภำษณ์
2. แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
8.1 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ
8.2 ผู้เรียนมีควำมสำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น และแก้ปัญหำ
8.3 ผู้เรียนมีควำมสำมรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
8.4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
8.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
8.6 ผู้เรียนมีควำมรู้ และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
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ลงชื่อ................................................... ผู้เสนอโครงกำร
(นำงสำวจำรุวรรณ จันทร์เกิด)
ลงชื่อ................................................... ผู้เห็นชอบโครงกำร
( นำยชัยสิทธิ์ บุญดี )
ลงชื่อ................................................... ผู้อนุมัติโครงกำร
( นำยอภิเดช จิตรมุ่ง )
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ชื่อโครงกำร
แผนงำน
สนองกลยุทธ์
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ / กลุ่ม
ลักษณะโครงกำร
งบประมำณทั้งสิ้น

2. โครงกำรส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
บริหำรงำนทั่วไป,บริหำรวิชำกำร
ข้อที่ 2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
มำตรฐำนที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ข้อที่ 1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
นำงสำวนรำพร กุลชุมภู,นำงสำวจำรุวรรณ จันทร์เกิด
นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช
( ) โครงกำรใหม่ (  ) โครงกำรต่อเนื่อง
12,500 บำท

1 .หลักกำรและเหตุผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลักษณะที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะ
ที่สังคมต้องกำรในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม จิตสำนึก สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข ทั้งในฐำนะพลเมืองและพลโลก ซึ่งหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน พุทธศักรำช 2551
ได้กำหนดคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประกำร ได้แก่ รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นในกำรทำงำน รักควำมเป็นไทย มีจิตสำธำรณะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่ำวต้องได้รับกำรปลูกฝังและพัฒนำผ่ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรปฏิบัติกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในลักษณะต่ำง ๆ จนตกผลึกเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ตัวผู้เรียนในกำรพัฒนำให้ผู้เรียนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องอำศัยกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วน
ร่วมจำกทุกฝ่ำยได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน ครูประจำชั้น ผู้ปกครอง
และชุมชนต้องร่วมมือกันปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง
ดังนั้น โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด จึงได้ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึง ประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหลักกำรในกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนที่ 2 คือ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ตำมคุณลักษณะของคนไทยที่
พึงประสงค์ในฐำนะเป็นพลเมืองดีของสังคมและสำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่ำงสันติสุข
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.2 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย
2.3 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนยอมรับควำมคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่ำง
2.4 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภำพกำย สุขภำพใจ ที่สมบูรณ์
3. กลุ่มเป้ำหมำย
นักเรียนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด จำนวน 41 คน
4. กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย
ชื่อกิจกรรม
1. กิจกรรมคนดีต้ำนทุจริต
2. กิจกรรมสำนึกรักบ้ำนเกิด
3. กิจกรรมสนุกกับวัฒนธรรม
4. กิจกรรมขยับกำยสบำยชีวี

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ และ
ค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
ร้อยละของผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น
และควำมเป็นไทย
ร้อยละของผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย
และจิตสังคม

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75
ร้อยละ 75
ร้อยละ 75

5. กิจกรรม / ระยะเวลำดำเนินกำร
ชื่อกิจกรรม
1 กิจกรรมคนดีต้ำนทุจริต
2 กิจกรรมสำนึกรักบ้ำนเกิด
3 กิจกรรมสนุกกับวัฒนธรรม
4 กิจกรรมขยับกำยสบำยชีวี

ปีงบประมำณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6. รำยละเอียดกิจกรรม/และงบประมำณที่ใช้ จำนวน 12,500 บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
กิจกรรม/วิธีดำเนินงำน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคนดีต้ำนทุจริต
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- ลูกเสือ เนตรนำรี
- ค่ำยอำสำสมัคร
- เด็กดีวิถีพุทธ
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
คณะครูวิเครำะห์วิพำกย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำนึกรักบ้ำนเกิด
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- กิจกรรม 5 ส
- ปฏิบัติหน้ำที่ตำมบทบำทของตน
- แสดงควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย
-

ค่ำวัสดุ
4,000

3,000

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช
น.ส.นรำพร กุลชุมภู

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช
น.ส.นรำพร กุลชุมภู
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กิจกรรม/วิธีดำเนินงำน

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ

ตอบแทน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสนุกกับวัฒนธรรม
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- มำรยำทไทย
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
คณะครูวิเครำะห์ วิพำกย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมขยับกำยสบำยชีวี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- ออกกำลังกำย
- กีฬำประเพณี
- รณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
รวมงบประมำณ
-

ค่ำใช้สอย
-

ค่ำวัสดุ
1,000

-

4,500

-

12,500

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช
น.ส.นรำพร กุลชุมภู

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช
น.ส.นรำพร กุลชุมภู
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7.กำรประเมินผล
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
วิธีประเมินผล
1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ร้อยละ 80 - ผลสัมฤทธิ์กิจกรรมตำมโครงกำร
คุณลักษณะ และค่ำนิยมที่ดี
- กำรรำยงำนผลกำรดำเนิน
ตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
โครงกำร
2 ร้อยละของผู้เรียนมีควำม ร้อยละ 75 - ผลสัมฤทธิ์กิจกรรมตำมโครงกำร
ภูมิใจในท้องถิ่น และควำม
- กำรรำยงำนผลกำรดำเนิน
เป็นไทย
โครงกำร
3 ร้อยละของผู้เรียนยอมรับ ร้อยละ 75 - ผลสัมฤทธิ์กิจกรรมตำมโครงกำร
ที่จะอยู่ร่วมกันบนควำม
- กำรรำยงำนผลกำรดำเนิน
แตกต่ำงและหลำกหลำย
โครงกำร
4 ร้อยละของผู้เรียนมีสุข
ร้อยละ 85 - ผลสัมฤทธิ์กิจกรรมตำมโครงกำร
ภำวะทำงร่ำงกำยและจิต
- กำรรำยงำนผลกำรดำเนิน
สังคม
โครงกำร

เครื่องมือที่ใช้
1.แบบสังเกต,แบบสัมภำษณ์
2.แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์
1.แบบสังเกต,แบบสัมภำษณ์
2.แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์
1.แบบสังเกต,แบบสัมภำษณ์
2.แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์
1.แบบสังเกต,แบบสัมภำษณ์
2.แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์

8.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1.
2.
3.
4.

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย
ผู้เรียนยอมรับควำมคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่ำง
ผู้เรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพใจ ที่สมบูรณ์

ลงชื่อ................................................... ผู้เสนอโครงกำร
(นำงสำวนรำพร กุลชมภู)
ลงชื่อ................................................... ผู้เห็นชอบโครงกำร
( นำยชัยสิทธิ์ บุญดี )
ลงชื่อ................................................... ผู้อนุมัติโครงกำร
( นำยอภิเดช จิตรมุ่ง )
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ชื่อโครงกำร
แผนงำน
สนองกลยุทธ์
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร
งบประมำณทั้งสิ้น

3.โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
บริหำรงำนทั่วไป,บริหำรวิชำกำร,บริหำรงบประมำณ,
บริหำรงำนบุคคล
ข้อที่ 3.พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรส่งเสริมสนับสนุนควำม
ร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน และชุมชน
มำตรฐำนที่ 2 พัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ข้อที่ 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6
มำตรฐำนที่ 2 พัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ข้อที่ 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช,นำงสำวจำรุวรรณ จันทร์เกิด,
นำงสำวนรำพร กุลชุมภู,นำยอภิเดช จิตรมุ่ง
( ) โครงกำรใหม่ (  ) โครงกำรต่อเนื่อง
1 ตุลำคม 2562 –30 กันยำยน 2563
57,000 บำท

1 .หลักกำรและเหตุผล
กำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ นั้น มีควำมมุ่งหมำยที่จะ
จัดกำรเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีควำมสำมำรถและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข โดยกระทรวงศึ กษำธิกำรกำหนดเงื่อ นไขและหลัก กำรในกำรปฏิรูป โดยยึดโรงเรียนเป็ น
ศูนย์กลำงในกำรตัดสินใจ ให้บุคคลหลำยฝ่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ กระจำยอำนำจกำร
บริหำรจัดกำรด่ำนวิชำกำร งบประมำณ บริหำรงำนบุคคล และบริหำรทั่วไป ให้เขตพื้นที่กำรศึกษำ
รับผิดชอบ และมีกำรกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่สำมำรถตรวจสอบได้ โรงเรียนจึงมีฐำนะเป็ นนิติ
บุคคล มีอำนำจปกครอง ดูแล บำรุง รักษำ ใช้และจัดหำประโยชน์จำกทรัพย์ที่มีผู้บริจำคให้โดยได้รับ
ควำมเป็ น ชอบจำกคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน และต้ อ งจั ด ท ำงบดุ ล ประจ ำปี รำยงำน
สำธำรณชนทุกสิ้นปีกำรศึกษำ
ด้ว ยเหตุดั ง กล่ ำ วโรงเรี ยนจึง ต้ องปรับ กลยุ ท ธ์ใ นกำรบริ หำรจัด กำรให้ส อดคล้ องกั บ
หลักกำรกระจำยอำนำจ เน้นกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (SBM) เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำบุคลำกรทุกกลุ่มให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจด
กำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรปฏิบัติงำน กำรใช้เทคโนโลยี สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้อย่ำงกว้ำงขวำง
ทำกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จัดบรรยำกำศภำยในโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ โดย
มีเป้ำหมำยสำคัญอยู่ที่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นสำคัญ
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โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด เป็นโรงเรียนขนำดเล็ก มีผู้เรียนต่ำกว่ำ 120 คน มีปัญหำในด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร และด้ำนกำรเรียนกำรสอน ครูไ ม่ครบชั้นเรียน ครูไ ม่มีควำมถนัดในบำงวิชำที่สอน
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรน้อย จำกปัญหำดังกล่ำว โรงเรียนจึงต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนำ ด้ำ นกำร
บริหำรจัดกำร โดยเฉพำะงำนด้ำนวิชำกำร ควรต้องปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำ
ชุมชนต้องให้กำรสนับสนุนทั้งร่วมกำรพัฒนำ สนับสนุนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อยกระดับ
ผู้เรียนให้มีคุณภำพ ได้มำตรฐำนตำมสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.)
จะส่งผลให้ผู้เรียน เป็นคนดี เก่ง และมีควำมสุขโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำ เน้นควำมพึงพอใจของผู้รับกำรบริกำร
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรได้มำตรฐำนตำมหลักประกันคุณภำพ
2.3 เพื่อให้โรงเรียนมีกำรดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน
2.4 เพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
2.5 เพื่อให้โรงเรียนมีจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ
2.6 เพื่อให้โรงเรียนมีกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรจัดกำรเรียนรู้
2.7 เพื่อให้โรงเรียนมีกำรจัดกำรควบคุมค่ำสำธำรณูปโภค
2.8 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน และชุมชน
3. กลุ่มเป้ำหมำย
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ จำนวน 120 คน
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4. กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
1.กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพ ร้อยละของหน่วยงำนมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 80

2.กิจกรรมระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ

ร้อยละควำมพึงพอใจของระบบบริหำร

ร้อยละ 80

3.กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำ

ร้อยละของกำรดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่
เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร

ร้อยละ 75

4.กิจกรรมครูดีมีคุณภำพ

ร้อยละของกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มี
ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ

ร้อยละ 100

5.กิจกรรม zero waste school

ร้อยละของกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
และสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ

ร้อยละ 80

6.กิจกรรม smart School

ร้อยละของกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้

ร้อยละ 85

7.กิจกรรมควบคุมค่ำสำธำรณูปโภค

ร้อยละของกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค

ร้อยละ 100

8.กิจกรรมงำนสัมพันธ์ชุมชน

ร้อยละของกำรเข้ำร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

ร้อยละ 85
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5. กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
ชื่อกิจกรรม
1.กิจกรรมจัดทำ
แผนพัฒนำคุณภำพ
2.กิจกรรมระบบ
ประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ
3.กิจกรรมปรับปรุง
หลักสูตรสถำนศึกษำ
4.กิจกรรมครูดีมี
คุณภำพ
5.กิจกรรม zero
waste school
6.กิจกรรม smart
School
7.กิจกรรมควบคุมค่ำ
สำธำรณูปโภค
8.กิจกรรมงำน
สัมพันธ์ชุมชน

ปีงบประมำณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6. รำยละเอียดกิจกรรม/ และงบประมำณที่ใช้ จำนวน 57,000 บำท (ถัวทุกรำยกำร)
รำยละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- SWOT
- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ำประสงค์
- กลยุทธ์ โครงกำร
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
คณะครูวิเครำะห์ วิพำกย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำขั้นตอนกำร
ดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- กำหนดมำตรฐำน จัดทำแผนปี
- สำรสนเทศ ดำเนินกำรตำมแผน
- ตรวจสอบ ประเมิน รำยงำน
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

500

นำยอภิเดช จิตรมุ่ง
คณะทำงำนภำคี 4 ฝ่ำย
น.ส.นรำพร กุลชุมภู

1,000

นำยอภิเดช จิตรมุ่ง
คณะทำงำนภำคี 4 ฝ่ำย
น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช
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รำยละเอียดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
คณะครูวิเครำะห์ วิพำกย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปรับปรุง
หลักสูตรสถำนศึกษำ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- ปรับหลักสูตรสถำนศึกษำ ปี
กำรศึกษำ 2563
- จัดทำหลักสูตรกลุ่มสำระ ปี
กำรศึกษำ 2563
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
คณะครูวิเครำะห์ วิพำกย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมครูดีมีคุณภำพ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- อบรม พัฒนำ
- ศึกษำดูงำน
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ

8,000

ผู้รับผิดชอบ

500

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช
น.ส.นรำพร กุลชุมภู

2,000

นำยอภิเดช จิตรมุ่ง
น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด
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รำยละเอียดกิจกรรม
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
คณะครูวิเครำะห์ วิพำกย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสถำนศึกษำ
สร้ำงสรรค์
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- ปรับปรุงอำคำรสถำนที่
- งำนไฟฟ้ำ ประปำ
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
คณะครูวิเครำะห์ วิพำกย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม smart School
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- งำนโสตทัศนูปกรณ์
- งำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
คณะครูวิเครำะห์ วิพำกย์ให้ข้อเสนอแนะ

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

12,000

น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช
น.ส.นรำพร กุลชุมภู

15,000

นำยอภิเดช จิตรมุ่ง
น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด
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รำยละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมควบคุม
สำธำรณูโภค
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- จ่ำยค่ำ ไฟฟ้ำ ประปำ
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
คณะครูวิเครำะห์ วิพำกย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- สนับสนุนกิจกรรมชุมชน
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
คณะครูวิเครำะห์ วิพำกย์ให้ข้อเสนอแนะ
รวมงบประมำณ

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ

8,000

ผู้รับผิดชอบ

15,000

น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช

3,000

น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช
น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.นรำพร กุลชุมภู
นำยอภิเดช จิตรมุ่ง

49,000
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7. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัด
ร้อยละของหน่ วยงำนมีเ ป้ำหมำย วิสั ยทัศ น์
และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
ร้อยละควำมพึงพอใจของระบบบริหำร
ร้อยละของกำรดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่
เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร
ร้อยละของกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มี
ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
ร้อยละของกำรจัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ
ร้อยละของกำรจัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำรเรียนรู้
ร้อยละของกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค

ค่ำเป้ำหมำย

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ร้อยละ 80 - สังเกต
สัมภำษณ์
ร้อยละ 80 - สอบถำม
ร้อยละ 75 - สังเกต
สัมภำษณ์
ร้อยละ 100 - สังเกต
สัมภำษณ์
ร้อยละ 80 - สอบถำม

แบบสังเกต
แบบสัมภำษณ์
แบบประเมินควำมพึงพอใจ
แบบสังเกต
แบบสัมภำษณ์
แบบสังเกต
แบบสัมภำษณ์
แบบประเมินควำมพึงพอใจ

ร้อยละ 85 - สอบถำม

แบบประเมินควำมพึงพอใจ

ร้อยละ 100 - สังเกต
บันทึกกำร
จ่ำยเงิน
ร้อยละของกำรเข้ำร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ร้อยละ 85 - สอบถำม

แบบสังเกต
ทะเบียนคุมเงิน
แบบประเมินควำมพึงพอใจ

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
8.1 โรงเรียนมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
8.2 โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรได้มำตรฐำนตำมหลักประกันคุณภำพ
8.3 โรงเรียนมีกำรดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน
8.4 ครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
8.5 โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
8.6 โรงเรียนมีกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร
เรียนรู้
8.7 โรงเรียนมีกำรควบคุมค่ำสำธำรณูปโภค
8.8 มีควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน และชุมชน
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ลงชื่อ................................................... ผู้เสนอโครงกำร
(นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช)
ลงชื่อ................................................... ผู้เห็นชอบโครงกำร
( นำยชัยสิทธิ์ บุญดี )
ลงชื่อ................................................... ผู้อนุมัติโครงกำร
( นำยอภิเดช จิตรมุ่ง )
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ชื่อโครงกำร
แผนงำน
สนองกลยุทธ์
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร
งบประมำณ

4.โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
บริหำรวิชำกำร,บริหำรงำนทั่วไป,บริหำรบุคคล
ข้อที่ 4.เร่งรัดและพัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะใน
กำรจัดกำรเรียนรู้เทียบเคียงมำตรฐำนกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ข้อที่ 3.1,3.2,3.3,3.4
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข้อที่ 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช,นำงสำวจำรุวรรณ จันทร์เกิด,
นำงสำวนรำพร กุลชุมภู,นำยอภิเดช จิตรมุ่ง
( ) โครงกำรใหม่ (  ) โครงกำรต่อเนื่อง
1 ตุลำคม 2562 –30 กันยำยน 2563
7,500 บำท

1 .หลักกำรและเหตุผล
นโยบำยกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2552 ได้ดำเนินนโยบำยด้ำนคุณภำพ
กำรศึกษำ ให้ผู้เรียนทุกคนพัฒนำกำร จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมหลักสูตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและให้ควำมสำคัญกับพื้นฐำน และศักยภำพของผู้เรียน ดังนั้น
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย จึงได้จัดโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยกำร
สนับสนุนให้ครูเข้ำรับกำรประชุม อบรม สัมมนำ จำกหน่วยงำนต้นสังกัด และหน่วยงำนอื่น เพื่อนำควำมรู้
มำใช้ในกำรจัดกำรเรียน กำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น เป็นกำร
ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกตำมควำมสำมำรถตำมศักยภำพของแต่ละ
บุคคล และเพื่อเป็นกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรพัฒนำสมองซีกซ้ำยที่เกี่ยวกับศิลปะ
ดนตรี กีฬำ และส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของแต่ละบุคคล ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็ว และสำมำรถศึกษำ
ค้นคว้ำ หำควำมรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลำ
ดังนั้นเพื่อให้โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียดจัดกำรเรียนรู้ที่สนองต่อควำมสำมำรถ และควำม
ถนัด จัดแหล่งเรียนรู้ และบรรยำกำศที่ดี ผู้เรียน ครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง
จึงจัดทำโครงกำรนี้ขึ้นมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) จะส่งผลให้ ผู้เรียน เป็นคนดี เก่ง
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และมีควำมสุขโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ เน้นควำมพึง
พอใจของผู้รับกำรบริกำร
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
2.2 เพื่อให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
2.3 เพื่อให้ครูมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
2.4 เพื่อให้ครูมีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
2.5 เพื่อให้ครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนรู้
3. กลุ่มเป้ำหมำย
ครู จำนวน 3 คน
4.กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย
กิจกรรม
1.กิจกรรม learning by doing

2.กิจกรรมผลิตสื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
3.กิจกรรมระบบช่วยเหลือผู้เรียน
4.กิจกรรมวัดผลประเมินผล
5.กิจกรรม PLC

ตัวชี้วัด
ร้อยละของครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำร
คิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
ร้อยละของครูมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
ร้อยละของครูมีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่ำงเป็นระบบและนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
ร้อยละของครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้ อนกลับ เพื่ อพั ฒ นำและปรั บปรุ ง กำรจัด กำร
เรียนรู้

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 80

ร้อยละ 75
ร้อยละ 85
ร้อยละ 75
ร้อยละ 85
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5. กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
ชื่อกิจกรรม

ปีงบประมำณ 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1.กิจกรรม learning by
doing
2.กิจกรรมผลิตสื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3.กิจกรรมระบบ
ช่วยเหลือผู้เรียน
4.กิจกรรมวัดผล
ประเมินผล
5.กิจกรรม PLC

6. รำยละเอียดกิจกรรม/ และงบประมำณที่ใช้ จำนวน 7,500 บำท (ถัวทุกรำยกำร)
รำยละเอียดกิจกรรม

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม learning by
doing
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำ
เห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกำส
ฝึกทักษะด้ำนอำชีพ
- ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำครู เพื่อพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ค่ำวัสดุ
1,000

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช
น.ส.นรำพร กุลชุมภู
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รำยละเอียดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
คณะครูวิเครำะห์ วิพำกย์ให้
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมผลิตสื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำ
เห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- จัดทำแผนกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีกำรศึกษำ
- ผลิตสื่อ นวัตกรรม เพื่อกำรสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน
- บริกำรครูในกำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
คณะครูวิเครำะห์ วิพำกย์ให้
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมระบบช่วยเหลือ
ผู้เรียน
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

1,000

นำยอภิเดช จิตรมุ่ง

2,000

นำยอภิเดช จิตรมุ่ง
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รำยละเอียดกิจกรรม
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำ
เห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- กำรสร้ำงบรรยำกำศในชั้นเรียน
- กำรสร้ำงแรงจูงใจ
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
คณะครูวิเครำะห์ วิพำกย์ให้
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวัดผล
ประเมินผลขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำ
เห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- จัดทำคู่มือเอกสำรกำรวัดและ
ประเมินผลวิชำกำร
- พัฒนำกระบวนกำรวัดผล
ประเมินผลรำยวิชำ
- จัดให้มีกำรซ่อมเสริมตำมระเบียบ
วัดผล
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

3,000

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด

70
รำยละเอียดกิจกรรม
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
คณะครูวิเครำะห์ วิพำกย์ให้
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม PLC
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษำหำรือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมกำรสถำนศึกษำ
เห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
- วิเครำะห์ปัญหำ กำหนดแนวทำง
กำรแก้ปัญหำ
- ปฏิบัติ สังเกต และเก็บข้อมูล
- สะท้อนควำมคิดเห็น
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเครำะห์รำยงำนผล
1.7 นำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
คณะครูวิเครำะห์ วิพำกย์ให้
ข้อเสนอแนะ
รวมงบประมำณ

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

500

7,500

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.จำรุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรำ ทองสีนุช
น.ส.นรำพร กุลชุมภู
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7. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
วิธีประเมิน
ร้อยละของครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ 80 - สังเกต สัมภำษณ์
ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง
และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
ร้อยละของครูที่ใช้สื่อเทคโนโลยี
ร้อยละ 75 - สอบถำม
สำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้
ร้อยละของครูมีกำรบริหำรจัดกำร ร้อยละ 85 - สังเกต บันทึกพฤติกรรม
ชั้นเรียนเชิงบวก

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต
แบบสัมภำษณ์

ร้อยละของครูมีกำรตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและ
นำผลมำพัฒนำผู้เรียน
ร้อยละของครูมีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนรู้

ร้อยละ 75 - สังเกต บันทึกคะแนน

แบบสังเกต
แบบบันทึกคะแนน

ร้อยละ 85 - สอบถำม

แบบประเมินควำมพึงพอใจ

แบบประเมินควำมพึงพอใจ

แบบสังเกต
แบบพฤติกรรม

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
8.1 ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
8.2 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
8.3 ครูมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
8.4 ครูมีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
8.5 ครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง กำรจัดกำร
เรียนรู้
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ลงชื่อ................................................... ผู้เสนอโครงกำร
(นำยอภิเดช จิตรมุ่ง)
ลงชื่อ................................................... ผู้เห็นชอบโครงกำร
( นำยชัยสิทธิ์ บุญดี )
ลงชื่อ................................................... ผู้อนุมัติโครงกำร
( นำยอภิเดช จิตรมุ่ง )

ส่วนที่ 4
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
กำรจั ด กำรศึ ก ษำของโรงเรี ย นบ้ ำ นห้ ว ยเสี ย ด ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563
ได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดเป็นแนวทำง ในกำรดำเนินงำนตำม
ภำรกิ จ บทบำทหน้ ำ ที่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำย เป้ ำ ประสงค์ กลยุ ท ธ์ แ ละตั ว ชี้ วั ด ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยมุ่ง เน้นผลผลิต คือ ผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ ผู้จ บ
กำรศึกษำภำคบังคับ เด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยมี
กระบวนกำรนำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้น สู่กำรปฏิบัติดังนี้
1. วิเครำะห์เปรียบเทียบสภำพปัจจุบัน และเป้ำหมำยตำมนโยบำยเพื่อกำหนดกลยุทธ์
และจัดทำแผนปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์
2. สื่อสำรทิศทำงองค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้นกำรพัฒนำ และ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ ตระหนัก และเข้ำใจในทิศทำงเดียวกัน
3. จัดโครงสร้ำงกระบวนกำรทำงำน และมอบหมำยให้มีกำรขับเคลื่อน กำกับ และ
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนอย่ำงครอบคลุม พร้อมกำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน
4. ดำเนินงำน กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรที่กำหนด
5. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้กำรนำกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรมโดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำประจำปี กำรประเมินผลระยะครึ่งปี และกำรประเมินผล เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมำณ
6. สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนและตรวจสอบสำธำรณะ โดยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจำปีสู่สำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กำรกำกับติดตำม
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับติดตำม
2. จัดทำแผนกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
กำรประเมินผลและรำยงำน
1. ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เป็นระยะ
2.ให้คณะกรรมกำร ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงกำร ดำเนินกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
3. เสนอรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร สิ้นปีงบประมำณ
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ปัจจัยควำมสำเร็จ
1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนและกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วม
ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่
พัฒนำไว้ในจุดเน้นกำรพัฒนำ
2. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเชิง ยุทธศำสตร์มำใช้ในกำรพัฒนำปฏิบัติ ง ำนอย่ำงเป็น
ระบบ และใช้วงจรกำรพัฒนำ PDCA ต่อเนื่อง
3. เชื่ อ มโยงควำมส ำเร็ จ ของกำรปฏิ บั ติ ง ำนกั บ กำรถ่ ำ ยทอดตั ว ชี้ วั ด ระดั บ บุ ค คล
และมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน
4. บริหำรจัดกำรโดยเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมตำมหลักธรรมำภิบำล

ภำคผนวก

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2563
วัน เดือน ปี
ตุลำคม 2562

งำน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. นิเทศภำยในกำรวัดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
2. กิจกรรมแข่งขันกำรอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
3. สอบวัดผลภำคเรียนที่ 1
4. ส่งเอกสำรประจำชั้นเรียน
5. ส่งผลสัมฤทธิ์ทำงเรียนภำคเรียนที่ 1
6. ประชุมประจำเดือน
7. ขอพระรำชทำนเครื่องรำชย์ฯ
8. ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำร
9. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู
10. พิจำรณำกำรเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2
11. ประชุมสภำผู้เรียน
12. บริกำรด้ำนสุขภำพ
13. กำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดำห์
14. ป้ำยนิเทศวันปิยมหำรำช
15. ปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน
16. ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
17. ปฏิบัติงำนและตรวจสอบงำนกำรเงินและพัสดุ
18. ตรวจสอบ สรุปกำรใช้งบประมำณ ปี 2562
19. ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี

งำนวิชำกำร
”
”
”
”
งำนบุคลำกร
”
”
”
”
งำนบริหำรทั่วไป
”
”
”
”
”
งำนงบประมำณ
”
”

หมำยเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2563
วัน เดือน ปี
พฤศจิกำยน
2562

งำน/กิจกรรม
1. ประชุมวำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
2. ปรับปรุง ตกแต่ง และจัดบรรยำกำศในชั้นเรียน
3. กิจกรรมกำรอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
4. กิจกรรมทำงวิชำกำรของ สพป. สฎ. 1
5. ประชุมประจำเดือน
6. ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร
7. กำรผลิตสื่อ และกำรนำเสนอสื่อ
8. ประชุมสภำผู้เรียน
9. บริกำรด้ำนสุขภำพ – ตรวจสุขภำพ
10. สำรวจภำวะโภชนำกำรผู้เรียน
11. กำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดำห์
12. กิจกรรมวันลอยกระทง
13. ปรับปรุงสภำพแวดล้อมในโรงเรียน
14. ดำเนินกำรโครงกำร
15. ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
16. จัดทำเอกสำรประชำสัมพันธ์
17. เยี่ยมบ้ำนผู้เรียน
18. ปฏิบัติงำนและตรวจสอบงำนกำรเงินและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
งำนวิชำกำร
”
”
”
งำนบุคลำกร
”
”
งำนบริหำรทั่วไป
”
”
”
”
”
”
”
”
”
งำนงบประมำณ

หมำยเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2563
วัน เดือน ปี
ธันวำคม 2562

งำน/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นิเทศภำยในกำรอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
กิจกรรมกำรอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
กิจกรรมผลิตสื่อ และกำรนำเสนอสื่อ
กิจกรรมติว O-Net และ NT
ประชุมประจำเดือน
ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรเรื่องกำรรักษำวินัย และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ
7. ประชุมสภำผู้เรียน
8. บริกำรด้ำนสุขภำพ – ตรวจสุขภำพ
9. กำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดำห์
10. ป้ำยนิเทศวันพ่อแห่งชำติ
11. ป้ำยนิเทศวันรัฐธรรมนูญ
12. ปรับปรุงสภำพแวดล้อมในโรงเรียน
13. ดำเนินกำรโครงกำร
14. จัดทำเอกสำรประชำสัมพันธ์
15. เยี่ยมบ้ำนผู้เรียน
16. ปฏิบัติงำนและตรวจสอบงำนกำรเงินและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
งำนวิชำกำร
”
”
”
งำนบุคลำกร
”
งำนบริหำรทั่วไป
”
”
”
”
”
”
”
”
งำนงบประมำณ

หมำยเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2563
วัน เดือน ปี
มกรำคม 2563

งำน/กิจกรรม
1. นิเทศภำยในกำรสอนซ่อมเสริม
2. กิจกรรมกำรอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
3. กิจกรรมติว O-Net และ NT
4. ประชุมประจำเดือน
5. ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร
6. กิจกรรมจัดทำแฟ้มสะสมงำน
7. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
8. ร่วมกิจกรรมวันครู
9. งำนวันเด็กแห่งชำติ
10. ประชุมสภำผู้เรียน
11. บริกำรด้ำนสุขภำพ – ตรวจสุขภำพ
12. กำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดำห์
13. ปรับปรุงสภำพแวดล้อมในโรงเรียน
14. ดำเนินกำรโครงกำร
15. จัดทำเอกสำรประชำสัมพันธ์
16. เยี่ยมบ้ำนผู้เรียน
17. ปฏิบัติงำนและตรวจสอบงำนกำรเงินและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
งำนวิชำกำร
”
”
งำนบุคลำกร
”
”
”
”
งำนบริหำรทั่วไป
”
”
”
”
”
”
”
งำนงบประมำณ

หมำยเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2563
วัน เดือน ปี

งำน/กิจกรรม

กุมภำพันธ์ 2563 1. นิเทศภำยในกำรจัดทำ Portfolio ของผู้เรียน
2. กิจกรรมกำรอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
3. จัดทำข้อสอบประจำภำคเรียนที่ 2 / 2562
4. กิจกรรมติว NT
5. ประชุมประจำเดือน
6. ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร
7. สำรวจภำวะโภชนำกำร
8. ประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำ ภำยในทั้ง 4 ด้ำน
9. ประชุมสภำผู้เรียน
10. บริกำรด้ำนสุขภำพ – ตรวจสุขภำพ
11. กำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดำห์
12. ป้ำยนิเทศวันมำฆบูชำ
13. ปรับปรุงสภำพแวดล้อมในโรงเรียน
14. ดำเนินกำรโครงกำร
15. จัดทำเอกสำรประชำสัมพันธ์
16. เยี่ยมบ้ำนผู้เรียน
17. ปฏิบัติงำนและตรวจสอบงำนกำรเงินและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
งำนวิชำกำร
”
”
”
งำนบุคลำกร
”
งำนบริหำรทั่วไป
”
”
”
”
”
”
”
”
”
งำนงบประมำณ

หมำยเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2563
วัน เดือน ปี
มีนำคม 2563

งำน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. นิเทศภำยในกำรวัดประเมินผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
2. กิจกรรมแข่งขันกำรอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
3. สอบวัดผลทำงกำรเรียนรู้ระดับชำติ ป.3
4. สอบประจำภำคเรียนที่ 2 / 2562
5. ตรวจสอบหลักฐำนงำนธุรกำรประจำชั้น
6. สรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
7. จัดทำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
8. ประชุมประจำเดือน
9. สรุปกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู
10. พิจำรณำกำรเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1
11. แนะแนวกำรศึกษำต่อ
12. ปัจฉิมนิเทศผู้เรียนที่เรียนจบช่วงชั้น
13. บริกำรด้ำนสุขภำพ – ตรวจสุขภำพ
14. กำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดำห์
15. ตรวจสอบบัญชี และปันผลกิจกรรมสหกรณ์ร้ำนค้ำ
16. ปรับปรุงสภำพแวดล้อมในโรงเรียน
17. รำยงำนผลโครงกำร
18. จัดทำเอกสำรประชำสัมพันธ์
19. ปฏิบัติงำนและตรวจสอบงำนกำรเงินและพัสดุ

งำนวิชำกำร
”
”
”
”
”
”
งำนบุคลำกร
”
”
งำนบริหำรทั่วไป
”
”
”
”
”
”
”
งำนงบประมำณ

หมำยเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2563
วัน เดือน ปี
เมษำยน 2563

งำน/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประชุมวำงแผนกำรจัดทำโครงกำร
จัดทำเอกสำรงำนวิชำกำร เอกสำรธุรกำรประจำชั้น
จัดเตรียมเอกสำรกำรนิเทศภำยใน
ปรับปรุงและจัดตำรำงกำรใช้ห้องสมุด ห้องปฏิบัติกำร
จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ และทะเบียนวิทยำกรท้องถิ่น
นิเทศภำยในเอกสำร งำนธุรกำรประจำชั้น
ประชุมครูประจำเดือนเมษำยน

ผู้รับผิดชอบ
คณะครู
งำนวิชำกำร
”
”
”
”
งำนบุคลำกร

หมำยเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2563
วัน เดือน ปี
พฤษภำคม
2563

งำน/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

ประชุมวำงแผนกำรจัดทำโครงกำร
จัดทำเอกสำรงำนวิชำกำร เอกสำรธุรกำรประจำชั้น
จัดเตรียมเอกสำรกำรนิเทศภำยใน
ปรับปรุงและจัดตำรำงกำรใช้ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติกำร
5. จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ และทะเบียนวิทยำกร
ท้องถิ่น
6. นิเทศภำยในเอกสำร งำนธุรกำรประจำชั้น
7. ประชุมครูประจำเดือนพฤษภำคม
8. จัดทำข้อมูลบุคลำกร
9. จัดทำทำเนียบกำรบริหำรงำนโรงเรียน
10. ปฐมนิเทศผู้เรียนและผู้ปกครอง
11. สำรวจภำวะโภชนำกำรผู้เรียนขำดแคลนครั้งที่ 1
12. แจ้งผลกำรรับเด็กเข้ำเรียน
13. จัดทำข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคล
14. ประชำสัมพันธ์รับสมัครสมำชิกสหกรณ์ร้ำนค้ำ
15. จัดกลุ่มสี แต่งตั้งครูประจำสี
16. จัดกิจกรรมธงแดงเดินแถวกลับบ้ำน
17. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม
18. ปรับปรุงห้องพยำบำล
19. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบกำรจัดทำอำหำรกลำงวัน
20. ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่งอำคำรเรียนอำคำร
ประกอบ
21. ปรับปรุง ดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณโรงเรียน
22. ปรับปรุงสวนหย่อม
23. ปรับปรุงห้องธุรกำร จัดระบบงำนธุรกำร
24. จัดระบบกำรปฏิบัติงำนกำรเงินและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
คณะครู
งำนวิชำกำร
”
”
”
”
งำนบุคลำกร
”
”
งำนบริหำรทั่วไป
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
งำนงบประมำณ

หมำยเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2563
วัน เดือน ปี

งำน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

มิถุนำยน 2563

1. วำงแผนและจัดทำ Portfolio ของผู้เรียน
2. นิเทศกำรจัดบรรยำกำศในห้องเรียน
3. กิจกรรมกำรอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
4. ศึกษำดูงำนจำกแหล่งเรียนรู้
5. กำรผลิตสื่อและกำรนำเสนอสื่อ
6. ประชุมประจำเดือน
7. วำงแผนและจัดทำแฟ้มพัฒนำงำนครู
8. ดำเนินกำรคัดเลือกครูดีเด่น
9. สำรวจข้อมูล 10 มิถุนำยน
10. กิจกรรมวันไหว้ครู
11. เลือกตั้งประธำนผู้เรียน และแต่งตั้งคณะกรรมกำร
12. จัดป้ำยนิเทศวันสุนทรภู่ วันต่อต้ำนยำเสพติด
13. ตรวจสุขภำพ ตรวจฟัน
14. บริกำรกำรป้องกันโรค
15. กำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดำห์
16. ปรับปรุงตกแต่งสวนหย่อม แปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
17. จัดทำโครงกำร
18. ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
19. ทำเอกสำรประชำสัมพันธ์
20. เยี่ยมบ้ำนผู้เรียน
21. ปฏิบัติงำนและตรวจสอบงำนกำรเงินและพัสดุ

งำนวิชำกำร
”
”
”
”
งำนบุคลำกร
”
”
งำนบริหำรทั่วไป
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
งำนงบประมำณ

หมำยเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2563
วัน เดือน ปี

งำน/กิจกรรม

กรกฎำคม 2563 1. นิเทศภำยในกำรสอนซ่อมเสริม
2. กิจกรรมกำรอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
3. กำรฝึกปฏิบัติงำนตำมโครงกำรฝึกทักษะพัฒนำอำชีพ
4. กำรผลิตสื่อ และนำเสนอสื่อ
5. ประชุมประจำเดือน
6. ศึกษำ ดูงำน
7. รำยงำนกำรเกณฑ์เด็กเข้ำเรียน
8. กิจกรรมวันเข้ำพรรษำ
9. ประชุมสภำผู้เรียน
10. บริกำรด้ำนสุขภำพ – ตรวจสุขภำพ
11. กำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดำห์
12. ปรับปรุงตกแต่งสวนหย่อม แปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
13. ดำเนินกำรโครงกำร
14. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
15. ทำสวนสมุนไพร
16. จัดทำเอกสำรประชำสัมพันธ์
17. เยี่ยมบ้ำนผู้เรียน
18. ปฏิบัติงำนและตรวจสอบงำนกำรเงินและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
งำนวิชำกำร
”
”
”
งำนบุคลำกร
”
งำนบริหำรทั่วไป
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
งำนงบประมำณ

หมำยเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2563
วัน เดือน ปี
สิงหำคม 2563

งำน/กิจกรรม
1. นิเทศภำยใน Portfolio ของผู้เรียน
2. กิจกรรมกำรอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
3. ฝึกปฏิบัติกำรทำขนมไทยพื้นบ้ำนจำกวิทยำกรท้องถิ่น
4. กำรผลิตสื่อ และกำรนำเสนอสื่อ
5. กิจกรรมทำงวิชำกำรงำนวันแม่แห่งชำติ
6. กิจกรรมทำงวิชำกำรงำนวันวิทยำศำสตร์
7. ประชุมประจำเดือน
8. ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร
9. ส่งคำร้องขอย้ำยของข้ำรำชกำรครูครั้งที่ 2
10. สำรวจภำวะโภชนำกำร ครั้งที่ 2
11. ประชุมสภำผู้เรียน
12. บริกำรด้ำนสุขภำพ – ตรวจสุขภำพ
13. กำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดำห์
14. ปรับปรุงสภำพแวดล้อมในโรงเรียน
15. ดำเนินกำรโครงกำร
16. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
17. จัดทำเอกสำรประชำสัมพันธ์
18. เยี่ยมบ้ำนผู้เรียน
19. ปฏิบัติงำนและตรวจสอบงำนกำรเงินและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
งำนวิชำกำร
”
”
”
”
”
งำนบุคลำกร
”
”
งำนบริหำรทั่วไป
”
”
”
”
”
”
”
”
งำนงบประมำณ

หมำยเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2563
วัน เดือน ปี

งำน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กันยำยน 2563

1. นิเทศภำยในกำรผลิตสื่อและกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน
2. กิจกรรมกำรอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
3. ฝึกปฏิบัติกำรทำอำหำรพื้นบ้ำนจำกวิทยำกรท้องถิ่น
4. กำรผลิตสื่อ และกำรนำเสนอสื่อ
5. กำรรวบรวมผลงำนจำก Portfolio ของผู้เรียน
6. เตรียมจัดทำข้อสอบประจำภำคเรียนที่ 1
7. ประชุมประจำเดือน
8. ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร
9. ประชุมสภำผู้เรียน
10. บริกำรด้ำนสุขภำพ – ตรวจสุขภำพ
11. กำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดำห์
12. จัดทำสูจิบัตรกำรแข่งขันกีฬำภำยใน
13. ปรับปรุงสภำพแวดล้อมในโรงเรียน
14. ดำเนินกำรโครงกำร
15. จัดทำเอกสำรประชำสัมพันธ์
16. เยี่ยมบ้ำนผู้เรียน
17. จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี 2562
18. ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
19. นำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ 2562
20. นำเสนอแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2562
21. ปฏิบัติงำนและตรวจสอบงำนกำรเงินและพัสดุ

งำนวิชำกำร
”
”
”
”
”
งำนบุคลำกร
”
งำนบริหำรทั่วไป
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
งำนงบประมำณ

หมำยเหตุ

กำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2563
ของโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
.......................................................................................
ที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด ครั้ง ที่ 5 / 2562
เมื่อวันที่ 28 เดือนตุลำคม พ.ศ.2562 ได้พิจำรณำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2563 ของ
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด แล้ว
(1) เห็นชอบในกำรแบ่งสัดส่วนงบประมำณ ดังนี้
กำรจัดสรรงบประมำณกำรศึกษำปฐมวัย ปีงบประมำณ 2563
1. จัดสรรให้งำนบริหำรวิชำกำร
ร้อยละ 100

จำนวน
8,000
= 8,000 บำท

กำรจัดสรรงบประมำณกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2563 จำนวน
2. จัดสรรให้งำนบริหำรวิชำกำร
ร้อยละ 51.54
3. จัดสรรให้งำนบริหำรทั่วไป
ร้อยละ 23.08
4. จัดสรรให้งำนบริหำรงบประมำณ ร้อยละ 14.77
5. จัดสรรให้งำนบริหำรบุคคล
ร้อยละ 10.61

=
=
=
=

108,330
55,830
25,000
16,000
11,500

(2) เห็นชอบให้ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2563 ได้

(ลงชื่อ) .....................................................
( นำยชัยสิทธิ์ บุญดี )
ประธำนคณะกรรมกำรกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด

บำท

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

คาสั่ง โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ที่ 104 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562
************************
ด้วยโรงเรีย นบ้า นห้ว ยเสี ยด มี ภารกิจ จั ดทาแผนปฏิ บัติก ารปี ง บประมาณ 2563
เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตาม
นโยบายและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูง สุดแก่ผู้เรียน รวมทั้ง ความต้องการระดมความคิดจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการปีง บประมาณ
2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จึง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการ
จัดทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
1. นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ บุญดี
ประธานสถานศึกษา
รองประธานกรรมการ
3. นายปัญญา คงประพันธ์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ โภชนา
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ชูประดิษฐ์
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
6. นายบุญเลิศ สงแก้ว
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
7. นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช ครูผู้ช่วย
กรรมการ
8. นางสาวนราพร กุลชมภู
พนักงานราชการ
กรรมการ
9. นางสาวสุชาวดี นาคแก้ว ธุรการโรงเรียน
กรรมการ
10 นายณัฐพล ขันแข็ง
นักการภารโรง
กรรมการ
11. นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. ดาเนินการนาเสนอข้อมูล ข้อคิดเห็น กิจกรรม/โครงการและแนวทางการดาเนินงาน
2.วิเคราะห์จัดทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 ให้บรรลุตามเป้าหมายความสาเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

/ให้คณะกรรมการ.....

-2ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

( นายอภิเดช จิตรมุ่ง )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

