๒๖
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณ
จาแนกตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
๓.๓ รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณ จาแนกตามโครงสร้างการ
บริหารงานของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
ที่
๑

โครงการ
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน(๒๓,๐๐๐ บาท)

ด้านสุขภาวะร่างกายและลักษณะจิตสังคม
-กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
-กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
-กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากาหนด
-กิจกรรมไหว้ครู
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
-กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและประเพณี
ด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างอย่างหลากหลาย
๒

ใช้งบประมาณ(บาท)
งบรายหัว งบเรียน งบอุดหนุน
ปกติ
ฟรี
อื่น

-กิจกรรมชุมนุม
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ( ๗๒,๔๐๕ บาท)
ด้านความสามารถในด้านการอ่าน เขียน สื่อสาร และการคิดคานวณ ตามเกณฑ์
ในแต่ละระดับชั้น
-กิจกรรมพัฒนาและให้บริการห้องสมุด(กิจกรรมส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน)
-กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการเขียน
-กิจกรรมวันภาษาไทย
-กิจกรรมวันสุนทรภู่
-กิจกรรมคิดเลขเร็ว ท่องสูตรคูณ
ด้านความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความเห็นและแก้ปัญหา
-กิจกรรมวิชาการและวันวิทยาศาสตร์
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-กิจกรรมสืบค้นงานจากอินเทอร์เน็ต
ด้านความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
-กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
- กิจกรรมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการเรียนรู้(เครื่องพิมพ์,หมืกพิมพ์
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลทดสอบระดับชาติ
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ ติว NT , ติว O-NET
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๒๗
ด้านความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานและการทางาน
-กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะงานอาชีพ
- กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
-กิจกรรมการออมทรัพย์
๓ โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการชองผู้บริหารสถานศึกษา
(๗๗,๓๙๐ บาท)
ด้านการกาหนดเป้าหมาย วิสยั ทัศน์และพันธกิจสถานศึกษาที่ชัดเจนและด้าน
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจาปี
-กิจกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ด้านวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้าน
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมและท้องถิ่น
-กิจกรรมลูกเสือ
-กิจกรรมอบรมคุณธรรม
-กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรรู้นอกสถานที่
ด้านการดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร
-กิจกรรมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ด้านการวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
-กิจกรรมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (วัสดุสานักงาน)
ด้านการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ ต่อการ
จัดการเรียนรู้
-กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาอาคารสถานที่
-กิจกรรมตกแต่งสถานที่เมื่อมีกจิ กรรมต่างๆในโรงเรียน
๔ โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือของชุมชน (๑,๐๒๕๐)
-กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
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๕ โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ด้านส่งเสริมและพัฒนาครูให้มกี ารจัดการเรียนการสอนที่สร้างให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม ( ๒๔,๒๕๐)
-กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพสูโ่ รงเรียนคุณภาพ
-วัสดุสื่อการจัดการเรียนการสอน

๑๙,๒๕๐
๕,๐๐๐

๖ โครงการพัฒนาครูจากแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน (๕,๐๐๐)
ด้านส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วม
-จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
-จัดทาเครื่องมือและวัดผลประเมินผลปลายภาค/ปลายปี
๗ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล (๔,๐๐๐)
-กิจกรรมประเมินสถานศึกษาและการจัดทารายงานประจาปี
-กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
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๒๘
๘ โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ( ๑๗,๐๐๐)
-กิจกรรมการบารุงรักษาสภาพภูมิทัศน์และแวดล้อม
-ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
-กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า น้าประปา
-กิจกรรมปรับปรุงห้องน้าน่าใช้
-ค่าสาธารณูปโภค
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๒๙
ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร)
: พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่อโครงการ
: พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
: โครงการใหม่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
: กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
: นางสาววัชรากร พาภักดี
กลุ่ม/งานที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบ
:งานวิชาวิชาการ
..............................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 24 ระบุว่าการจดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ไว้ทุกวิชา แลละจุดหมายของหลั กสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง
ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และตามเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งในการดาเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคุลม ด้านวิชาการ ด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศและด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกจึงจัดทาโครงการนี้
ขึ้น
จากผลการประเมินสถานศึกษาดาเนินการพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของสังคม ควรเป็นผู้เรียนในเรื่องคุณธรรมของการมีระเบียบวินัยในตนเอง การอดทน อดกลั้น การ
ประหยัดอดออม ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คิดคดโกง การดูแลรักษาความสะอาดสิ่งแดล้อมและการรู้จักอนุรักษ์
ธรรมชาติ จึงเห็นสมควรที่จะดาเนินโครงการนี้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2.2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
2.3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
2.4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
3. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ
3.1 ผู้เรียนที่มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสานึกตามที่
สถานศึกษากาหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมร้อยละ 75 ขึ้นไป

๓๐
3.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมร้อยละ 75
ขึ้นไป
3.3 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวันร้อยละ 75 ขึ้นไป
3.4 ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดีร้อยละ 75 ดีขึ้นไป
3.5 ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงร้อยละ 75 ขึ้นไป
3.6 ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอร้อยละ 75 ขึ้นไป
3.7 ผู้เรียนเรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวง ข่มเหง รังแก ร้อยละ 75 ขึ้นไป
3.8 ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม
ร้อยละ 75 ขึ้นไป
4.วิธีดาเนินการ / ขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมสาคัญ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ (Plan)
เมษายน 2563
ผอ.รร.
1.1 สารวจสภาพปัญหา
1.2 ขออนุมัติโครงการ
1.3 ประชุมวางแผนการดาเนินการ
1.4 กาหนดกิจกรรมที่จะดาเนินการ
2. ขั้นดาเนินการ (Do)
พฤษภาคม 2563
ผอ.รร.
2.1 สารวจวัสดุอุปกรณ์
2.3 ดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนด
2.3.1 และพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
- กิจกรรมธนาคารความดี
ตลอดปีการศึกษา
ครูทุกคน
- กิจกรรมการออมทรัพย์
- กิจกรรมประหยัดน้า ประหยัดไฟ
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
1,000
2.3.2 ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
- กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน
ตลอดปีการศึกษา
ครูทุกคน
- กิจกรรมวันไหว้ครู
1,000
- กิจกรรมวันแม่
1,๕00
- กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและ
2,000
ประเพณ๊
2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
- กิจกรรมวันเด็ก
ตลอดปีการศึกษา
2,000
ครูทุกคน
- กิจกรรมชุมนุม
1,000

๓๑
กิจกรรมสาคัญ
ระยะเวลา
งบประมาณ
2.4.4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
- กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดปีการศึกษา
1,000
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน
๔,๐00
- กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๑๐,000
3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
กันยายน 25633.1 นิเทศ ติดตามผลและประเมินผล
เมษายน 2564
3.2 สรุปและรายงานผลโครงงาน
4. ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action)
เมษายน 2564
4.1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
4.2 ปรับปรุงพัฒนาโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
ครูทุกคน

ครูทุกชั้น

5. ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2563– 31 มีนาคม 2564
6. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน ๒๓,๐00 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
7.1 วิทยากร (ศึกษานิเทศก์)
7.2 ครูผู้สอนในโรงเรียน
๗.๓ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/รพ.
8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
8.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความประพฤติด้านคุณธรรม - การสังเกต
จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสานึกตามที่
สถานศึกษากาหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

- การสังเกต
8.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

เครื่องมือ
- สรุปรายงานผลการประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน (8 ประการ)
- แบบบันทึกพฤติกรรม
- แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
- สุมดบันทึกความดี โล่ เกียรติ
บัตร รางวัล ภาพถ่าย
- แบบสังเกตพฤติกรรม

๓๒
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
8.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นใน
ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน

วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
- การสังเกต
- แบบสังเกตพฤติกรรม

8.4 ร้อยละของผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของ - การสังเกต
ผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

- แบบสังเกตพฤติกรรม

- การสังเกต

- แบบสังเกตพฤติกรรม

8.6 ร้อยละของผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ - การสังเกต
ดีอยู่เสมอ

- แบบสังเกตพฤติกรรม

- การสังเกต

- แบบสังเกตพฤติกรรม

8.5 ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของ
ตนเองให้แข็งแรง

8.7 ร้อยละของผู้เรียนเรียนรู้และมีวิธีการป้องกัน
ตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก

- แบสอบถามความพึงพอใจ
8.8 ร้อยละของผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ - สารวจ
ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและ / สอบถามความ
สังคม
พึงพอใจ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
9.2 นักเรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความ
คิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์
9.3 นักเรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิงเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมี
ประโยชน์ รักการออกกาลังกาย
9.4 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววัชรากร ภาพักดี)
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวดุจฤดี ปัญญาสิม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคก

๓๓
ชื่อแผนงาน
(กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่อโครงการ
: พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
: โครงการใหม่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
: กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจินตนา บุญสายยัง
กลุ่ม/งานที่รับผิดชอบ : งานวิชาการ
๑.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ กาหนดแนวทางในการจัดการศึกษาว่า
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญ
ที่สุดผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้นา ผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่
ผู้เรียน เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปสร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน นอกจากมุ่งปลูกฝังด้านปัญญา พัฒนาการคิดของผู้เรียน ให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณแล้ว ยังมุ่งพัฒนาทางอารมณ์ โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระต่างๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ครูผู้สอนต้องมีความสามารถในการจัดกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองกาหนด
เนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสรุปองค์
ความรู้และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก
นาเสนอผลงานแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
จากการประเมินของ สมศ. ในรอบที่ ๓ ได้เสนอแนะไว้ว่า ควรเพิ่มเติมในการสร้างวินัยให้ผู้เรียนรัก
การอ่าน การศึกษาค้นคว้า การสารวจหรือทดลองปฏิบัติ ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติรอบนตัวผู้เรียน
โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบทั้งการดู การฟัง การคิดค้น แก้ปัญหา และการจดบันทึกข้อมูลเพื่อนาไปใช้ใน
อนาคต ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิด ทั้งคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดโดยใช้เหตุผล ไตร่ตรองมี
วิจารณญาณและมีวิสัยทัศน์ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ด้วย
ข้อมูลที่ปรากฏข้างต้นกอปรทั้งเป็นภารกิจสาคัญของสถานศึกษาที่จะต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่
คุณธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จาเป็นต้อง
ดาเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

๓๔
๒.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๒.๓ เพื่อสงเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๔ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
๒.๕ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดผลระดับชาติ
๒.๖ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
๓. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
๓.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน ได้เหมาะสมตามระดับชั้น ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป
๓.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป
๓.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้น ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป
๓.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป
๓.๕ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๗๕
ขึ้นไป
๓.๖ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป
๓.๗ ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติมีพัฒนาการสูงขึ้น
๓.๘ ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางานระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๕ ขี้นไป
๓.๙ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในระดับดีร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป
๔.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมสาคัญ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
๑.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ พ.ศ.๒๕๖๓
ผอ.รร./ครูวิชาการ
ดาเนินโครงการ
๒.สารวจ รวบรวม ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ครูทุกคน
๓.วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยการจัดการ
ครูทุกคน
เรียนรู้ของครูผู้สอนในภาคเรียน/ปีที่ผ่านมา
๔.การดาเนินงานตามโครงการ
ตลอดปีการศึกษา
ครูทุกคน
๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
๑)จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการ
ครูทุกคน
อ่านให้เหมาะสมตามระดับชั้น
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
- กิจกรรมอ่านคล่อง
๔,๐๐๐
- กิจกรรมพัฒนาและการใช้บริการห้องสมุด
๒)จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการ
เขียน ให้เหมาะสมตามระดับชั้น
-กิจกรรมคัดลายมือ
-กิจกรรมเขียนตามคาบอก
-กิจกรรมเขียนคล่อง

๓๕
-กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ(ป.๑-๓)
-กิจกรรมเขียนเรียงความ(ป.๔-๖)
-กิจกรรมแต่งบทประพันธ์
-กิจกรรมเขียนย่อความ
-กิจกรรมเขียนสรุปความ
-กิจกรรมเขียนสื่อความ
๓)จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถ
ทางการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ให้เหมาะสมตามระดับชั้น
-กิจกรรมภาษาไทย ภาษาอังกฤษวันละคา
-กิจกรรมวันภาษาไทย
๑,๕๐๐
๔)จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถการคิด
คานวณให้เหมาะสมตามระดับชั้น
-กิจกรรมท่องแม่สูตรคูณ
-กิจกรรมคณิตคิดเลขเร็ว
-กิจกรรมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
๔.๒ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา
๑)จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
วิจารณญาณ อภิปราย แสดงความคิดเห็น
และแก้ปัญหาให้เหมาะสมตามระดับชั้น
-กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
-กิจกรรมทาแผนผังความคิด My mapping
ผังมโนทัศน์
-กิจกรรมการสอนตามกระบวนการ
วิทยาศาสตร์
-กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ/และวัน
วิทยาศาสตร์
๔.๓ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๑)จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในโลกสมัย
ปัจจุบัน เช่น การใช้สื่อไอซีที การสร้าง
เว็บไซต์ การจัดทาสื่อมัลติมีเดีย การใช้
นาเสนอผลงาน
๔๐,๘๕๕
๒)กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
คอมพิวเตอร์เป็นต้น
๓)จัดซื้อคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์/หมึก
เครื่องพิมพ์/เครื่องถ่ายเอกสาร

๓๖
๔.๔ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
๑)กิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ ผู้เรียน ตลอดปีการศึกษา
๖,๐๐๐
มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
-กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
๒)กิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริม
๔.๕พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๑)จัดสร้างเครือข่ายความร่วมมือจุดเน้นการ ตลอดปีการศึกษา ๑๖,๕๑๐
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อการสอบวัดผล
ระดับชาติ เช่น
- กิจกรรมติวเตอร์,วิเคราะห์ข้อสอบ NT
ครู ป.๓
-กิจกรรมติวเตอร์,วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET
ครูผู้สอน ป.๖
-กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม
๔.๖ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
๑)จัดกิจกรรมสร้างทักษะ เจตคติและวุฒิ
๓,๕๒๐ ครูทุกคน
ภาวะทางอาชีพในการศึกษาต่อ เช่น
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะงานอาชีพ
-กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
๒)วางแผนการทางาน และดาเนินการจน
ครูทุกคน
สาเร็จ เช่น
-กิจกรรมการทาแฟ้มสะสมผลงานของ
นักเรียน
-กิจกรรมจัดทาหนังสือเล่มเล็ก
๓)การทางานร่วมกับผู้อื่น
ตลอดปีการศึกษา
ครูทุกคน
-การเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม
-กิจกรรมฝึกทักษะตามนโยบายลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้
๔) นิเทศ ติดตามผลและประเมินผล
ตลอดปีการศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน
๕)สรุปผล/เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
๓๑ มีนาคม
นางสาวจินตนา
เพื่อพัฒนาปรับปรุงในภาคเรียน/ปีต่อไป
๒๕๖๔
สายบุญยัง
๖)สรุปผล/จัดทารายงานโครงการประจาปี ๓๑ มีนาคม
นางสาวจินตนา
๒๕๖๔
บุญสายยัง
๕.ระยะเวลาดาเนินการ
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มีนาคม
๖.งบประมาณ
งบประมาณจานวน ๗๒,๓๘๕ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

๓๗
๗.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗.๑ วิทยากร(ศึกษานิเทศก์/ผู้เชี่ยวชาญการสอน)
๗.๒ ครูผู้สอนในโรงเรียน
๘.ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
๘.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน
- ทดสอบ
เขียน ได้เหมาะสมตามระดับชั้น
๘.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในด้านการ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๘.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิด
คานวณเหมาะสมตามระดับชั้น
๘.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาระดับดีขึ้นไป
๘.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารระดับดีขึ้นไป
๘.๖ ร้อยละของนักเรียนที่มีความก้าวหน้าทางการ
เรียนตามหลักสูตร
๘.๗ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติมีพัฒนาการสูงขึ้น

-ทดสอบ

เครื่องมือ
-แบบทดสอบ
-แบบบันทึกคะแนนการอ่าน
-แบบบันทึกคะแนนการเขียน
-แบบบันทึกการอ่าน
-แบบทดสอบ

-ทดสอบ

-แบบทดสอบ

-ทดสอบ

-แบบทดสอบ

-สารวจ

-แบบสารวจ

-ทดสอบ

-แบบทดสอบ

-สารวจ

-แบบสารวจ
-รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน-SAR
๘.๘ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อ -สารวจ
-แบบสารวจ
การฝึกงาน หรือการทางานระดับดีขึ้นไป
-สอบถาม
-แบบสอบถาม
๘.๙ ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน -สารวจ/สอบถาม -แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระดับดี
ความพึงพอใจ
๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
๙.๒ สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
๙.๔ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรกาหนด
๙.๕ มีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตมสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

๓๘
ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวจินตนา บุญสายยัง)
ลงชื่อ ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางสาวดุจฤดี ปัญญาสิม)
ผู้อานวยการโรงเรียน

๓๙
ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ชื่อโครงการ
: พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ลักษณะโครงการ
: โครงการใหม่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
: กลยุทธ์ที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.1 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย
และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.3 การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมี
คุณภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ :นางสาวดุจฤดี ปัญญาสิม , นางนันทิวา ทองพุฒิ
กลุ่ม/งานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายงานบริหารงานงบประมาณ
..................................................................................................................................................................ง
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 5 มาตรา 39 และมาตรา 40
กระทรวงได้กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้โรงเรียนทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นองค์คณะบุคคลทาหน้าที่ในการ
บริหารโดยทาให้โรงเรียนเป็นฐานหรือศูนย์กลางของการบริหาร และการจัดการศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนที่
จะสร้างคุณค่า ความรับผิดชอบ ความผูกพัน ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกคน คือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School – Based Management )ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะมี
บทบาทส าคัญ ในกระบวนการมีส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู – อาจารย์ นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ชุมชน ในการตัดสินใจบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนไปสู่ทิศทางเป้าหมายที่ต้องการ คือ
คุณภาพของผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาพุทธศักราช 255๖ โดยสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึ กษา (องค์การหาชน) รอบสามในส่ ว นของบทสรุปส าหรับผู้ บริ ห าร
ข้อเสนอแนะจุดที่ควรพัฒนา ผู้บริหารควรพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบครบวงจร และ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา มีการนาผลการประเมินผลการดาเนินงานมากาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ให้ชัดเจนในการพัฒนาสถานศึกษา จัดหาสื่อและเทคโนโลยีมาส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนและนา
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้มากยิ่งขึ้น ครูควรได้รับการพัฒนาในงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอ สื่อห้องสมุด และจานวนหนังสือให้มีเพิ่มขึ้น ควร
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

๔๐
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษากาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาให้ชัดเจน
2. เพื่อให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา
3. เพื่อให้สถานศึกษามีการวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
4. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
5. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
6. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นชัดเจน ระดับดีขึ้นไป
2. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
และดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ระดับดีขึ้นไป
3. สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย นรอบด้ า น ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมายและ
ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ระดับดีขึ้นไป
4. สถานศึกษามีการพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง ระดับดีขึ้นไป
5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ระดับดีขึ้นไป
6. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรี ยนรู้ทั่วถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมายระดับดีขึ้นไป
7. ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. วิธีดาเนินงาน
กิจกรรมสาคัญ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการดาเนินโครงการ

พ.ค.63

ครูทุกคน

2. สารวจรวบรวม จัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

พ.ค.63

ครูทุกคน

3. วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ในภาคเรียน /ปีที่ผ่านมา

พ.ค.63

ครูทุกคน

4. การดาเนินงานตามโครงการ

ตลอดปี
การศึกษา

ครูทุกคน

๔๑
4.1 กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาให้ชัดเจน
1) การวิเคราะห์ SWOT Analysis (การวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแสดงทิศทางของการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาและชุมชน ใช้เทคนิค วิธีการใหม่ๆ กระตุ้น
ครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมมือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน)

1-12 พ.ค.
2563

กิจกรรมสาคัญ

ระยะเวลา

ผอร.ร.
ครูทุกคน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผอ.รร./ครูทุกคน
2) กาหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
3) กาหนดพันธกิจ
4) กาหนดเป้าหมาย
5) กาหนดกลยุทธ์
6) กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ
7) กาหนดชื่อโครงการ / กิจกรรม
4.2 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
1) จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ ๔ ปี
- จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2563

1-๑๕ พ.ค.
2563

ผอ.รร.
500

ครูนันทิวา ทองพุฒิ

4.3 วางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
1) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (พื้นฐาน)
ตลอดปี
2) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมและท้องถิ่น
การศึกษา
3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว(สุขภาพ+การเรียน+การศึกษาต่อ)
- กิจกรรมลูกเสือ
๖,๐00
- อบรมคุณธรรม
- กิจกรรมจิตสาธารณะ(โรงเรียนปลอดขยะ)
๑,๐๐๐
- กิจกรรมไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
๒๑,000
4.4 วางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ครูจินตนา
บุญสายยัง
/คณะครูทุกคน

1) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- กิจกรรมการศึกษาอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

ครูยุพิน
นนทะโคตร

ตลอดปี
การศึกษา
๖,๐๐๐

งบพัฒนาผู้เรียน
งบพัฒนาผู้เรียน
งบพัฒนาผู้เรียน

๔๒
4.5 วางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
1. ข้อมูลการบริหารงานงบประมาณ
1.1 งานการเงิน
1) จัดทา/เสนอของบประมาณ/จัดสรรงบประมาณภายใน
สถานศึกษา
2) จัดการทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
3) จัดหารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา
4) การัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานการศึกษา
5) งานบริหารการเงิน (การเบิกเงิน/รับเงิน/เก็บรักษาเงิน/
จ่ายเงิน/นาส่งเงิน/โอนเงิน/กันเงินไว้เลื่อมปี/ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนวิธีการของกระทรวงการคลัง
6) การจัดทาบัญชีรับ-จ่าย-เงินคงเหลือและบัญชีควบคุม
การใช้จ่ายเงิน
1.2 งานพัสดุ
1) จัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
2) งานจัดหาพัสดุ
3) งานกาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะและจัดซื้อ
จัดจ้าง
4) เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุลงทะเบียนบัญชีและเบิกจ่าย
5) งานควบคุม บารุงรักษา และจาหน่ายพัสดุ
6) งานบริการเอกสารและสิ่งพิมพ์
2. งานบริหารงานทั่วไป
1) งานธุรการ/งานเลขานุการ (รับ-ส่ง หนังสือราชการให้
เป็นปัจจุบัน)
2) งานประชาสัมพันธ์ (จัดทาเอกสาร เผยแพร่ข่าวสาร
ต่างๆ)
3) งานวินัยและความประพฤตินักเรียน (งานปกครอง)
4) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5) งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6) ข้อมูลนักเรียน/งานทะเบียน/สามะโนประชากร/รับ
นักเรียนเข้าใหม่ (อบ.1/ป.1/ม.1) งานย้ายนักเรียน

ตลอดปี
การศึกษา

๑,๕00 ครูวัชรากร
(วัสดุ
พาภักดี
สานักงาน)

ตลอดปี
การศึกษา

๑,๕00 ครูนันทิวา
(วัสดุ
ทองพุฒิ
สานักงาน)

ตลอดปี
การศึกษา

๖,000

ครูสมรักษ์
จันทะคุณ

(วัสดุ
สานักงาน) ครูธุรการโรงเรียน

๔๓
4.6 วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
1.กิจกรรมโรงเรียนน่าดู
1)กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ
2) ปรับปรุงอาคารเรียนและพัฒนาสภาพแวดล้อม
3) บารุงรักษา ทาสีรั้ว ป้าย ประตู ของโรงเรียนให้น่าดู
4) จัดสถานที่ ตกแต่งเวที เมื่อมีงาน/กิจกรรมต่างๆใน
โรงเรียน
5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

๓๔,๓๙๐

ตลอดปี
การศึกษา

ตลอดปี
การศึกษา

ครูนันทิวา
ทองพุฒิ

ผอ.และครู
ผู้รับผิดชอบ

6. สรุปผล/เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงในภาคเรียน/ปีต่อไป

31 มี.ค.2564

7.สรุปผล / จัดทารายงานโครงการประจาปี

31 มี.ค.2564

5. ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
6. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน ๗๗,๘๙๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
7.1 วิทยากร(ศึกษานิเทศก์/ผู้เชี่ยวชาญการสอน) จานวน 2 คน
7.2 ครูผสู้ อนในโรงเรียนทุกคน
7.3 คณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครองนักเรียน
8. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กาหนด
ไว้ ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นชัดเจน ระดับดีขึ้นไป

วิธีประเมิน
- แบบสารวจ

เครื่องมือ
การประเมิน
- แบบ
สารวจ
รายการ

๔๔
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีประเมิน

8.2. สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาและ
ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
อย่างเหมาะสมระดับดีขึ้นไป

- แบบสารวจ

เครื่องมือ
การประเมิน
- แบบ
สารวจ
รายการ

8.3 สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน - แบบสารวจ
รอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับดีขึ้นไป

- แบบ
สารวจ
รายการ

- แบบสารวจ

- แบบ
สารวจ
รายการ

8.5 สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น - แบบสารวจ
ระบบ ระดับดีขึ้นไป

- แบบ
สารวจ
รายการ
- แบบ
สารวจ
รายการ

8.4 สถานศึกษามีการพัฒนาครุและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานตาแหน่งระดับดีขึ้นไป

8.6 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
ระดับดีขึ้นไป

- แบบสารวจ

8.7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

- สารวจ/สอบถาม
ความพึงพอใจ

- แบบสอบ
ถามความพึง
พอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ
(นางนันทิวา ทองพุฒิ)
ครูโรงเรียนบ้านโคก

๔๕

ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวดุจฤดี ปัญญาสิม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคก

๔๖
ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร)
: พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ชื่อโครงการ
: โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
ลักษณะโครงการ
: โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
: กลยุทธ์ที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
: ผู้อานวยการโรงเรียน,นางสาววัชรากร พาภักดี
กลุ่ม/งานที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบ
: งานบริหารงานทั่วไป
..............................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง) 2545 ส่ งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ชุมชน มีส่ ว นร่ ว มในการจั ดการศึกษาและให้ มีการประเมินผลการจัดการศึกษา โดยองค์กร
ภายนอกในทุก 5 ปี จากการประเมินภายใน โดยต้นสังกัด พบว่า โรงเรียนมีการจั ดการศึกษา โดยชุมชน
ยังไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง นอกจากนี้โรงเรียนยังขาดการประสานงานระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ อย่างชัดเจน และไม่มีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนกลยุทธ์รวมทั้งการกระจายอานาจอย่า งแท้จริง ส่งผลให้โรงเรียนไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา การทางานของบุคลากรของโรงเรียนไม่เป็นไปในทางเดียวกัน แนว
ทางแก้ไขทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจึงต้องให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนและบุคลากรสถานศึกษาต้องร่วมมือกันดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา อันจะส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างแท้จริง
จากผลการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสามของส านั กงานรับรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา(สมศ.) ของโรงเรี ย นบ้านโคก ให้ ข้อเสนอแนะว่า “สถานศึกษาควรมีปฏิสัมพันธ์กับ
กรรมการบริหารโรงเรียนแต่ละคนอยู่เสมอ มีการพบปะ พูดคุยปรึกษาหารือ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้
รับทราบปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการดาเนินงานของสถานศึกษาแบบไม่เป็นทางการเป็นประจาเกี่ยวกับ
นโยบายการจัดการศึกษา” จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สถานศึกษาจัดให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2.2 เพื่อให้สถานศึกษามีการกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
3. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ
3.1 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม และมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป
3.2 สถานศึกษามีการกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ระดับดีขึ้นไป
3.3 ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
4.วิธีดาเนินการ / ขั้นตอนดาเนินการ

๔๗
กิจกรรมสาคัญ
1 ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการดาเนิน
โครงการ

ระยะเวลา
พ.ค. 2563

2 สารวจรวบรวม จัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
3 วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนในภาคเรียน / ปีที่ผ่านมา
4 การดาเนินงานตามโครงการ

พ.ค. 2563
พ.ค. 2563

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ผอ.รร. และครู
วิชาการ
-

ครูทุกคน
ครูทุกคน

ตลอดปีการศึกษา

4.1 จัดให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน
1) แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
2) การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- งบเขต
9,250
- ค่าเครื่องดื่ม /อาหารว่างรับรองคณะ
กรรมการฯ
3) การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ดังนี้
- คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ติดตามดูแล
และขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
4) การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
๑,๐๐๐ นางสาววัชรากร
- ค่าเครื่องดื่ม/อาหารว่างรับรองผู้ปกครอง
พาภักดี
นักเรียน
- การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ปกครองนักเรียน
- ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
4.2 การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
1) จัดระบบนิเทศ 100%
ตลอดปีการศึกษา
2) จัดตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและ
2563
ดาเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน
และการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน ปีละ 1
ครั้ง
3) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอบเขต
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภาคเรียนละ
1 ครั้ง

ผอ.
ผอ.และหัวหน้า
4 ฝ่ายงาน

ตลอดปีการศึกษา

ผอ.

ตลอดปีการศึกษา

ผอ.และหัวหน้า

๔๘
กิจกรรมสาคัญ
4) ประเมินผลให้บรรลุ ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา จุดเน้นของสถานศึกษา
5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
6. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนา/ปรับปรุงในภาคเรียน/ปีต่อไป
7. สรุปผล / จัดทารายงานโครงการประจาปี

ระยะเวลา

งบประมาณ

ตลอดปีการศึกษา
31 มี.ค. 2564
31 มี.ค. 2564

ผู้รับผิดชอบ
4 ฝ่ายงาน
ผอ.ร.ร

นางสาววัชรากร
พาภักดี

5. ระยะเวลาดาเนินการ
28 พฤษภาคม2563– 30 มีนาคม 2564
6. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 10,250บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
7.1คณะกรรมการสถานศึกษา
7.2 ครูผู้สอนในโรงเรียน
7.3 ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
8.1ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม และมีเครือข่ายความ - สารวจ
ร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
8.2สถานศึกษามีการกากับ ติดตาม ประเมินผลการ - สารวจ
บริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
8.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

เครื่องมือ
- แบบสารวจ
รายการ
- แบบสารวจ
รายการ

- สารวจ /สอบถามความ - แบบสอบถาม
พึงพอใจ
ความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.2 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
9.3 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.4 ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
9.5 มีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

๔๙

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววัชรากร พาภักดี)
ครูโรงเรียนบ้านโคก
ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวดุจฤดี ปัญญาสิม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคก

๕๐
ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพครูผู้สอน
ชื่อโครงการ
: โครงการพัฒนากระบวนการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ลักษณะโครงการ
: โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
: กลยุทธ์ที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
: นางสาวจินตนา บุญสายยัง
กลุ่ม/งานที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบ
: งานวิชาการ
..............................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนบ้านโคก ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดย
จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นตาม
ความสนใจความต้องการและความถนัดของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมมีการตรวจสอบและประเมินผลความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
จากสภาพปัจจุบัน นักเรียนโรงเรียนบ้านโคก ไม่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ขาดทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถาม และครูผู้สอนเองก็ไม่จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ให้มีทักษะการทางานเป็นทีม ตลอดทั้งการส่งเสริมความสามารถความถนัดของผู้เรียน
จากการประเมิน สมศ.รอบสามมาตรฐานด้านคุณภาพของครู ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ครูควรพัฒนา
หลักสูตรใช้สื่อการเรียนการสอนและบัน ทึกการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นให้
มากขึ้นพัฒนาการสอนโดยใช้การสอนแบบโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
3. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ
3.1 ครูที่จัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองกาหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจ และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป
3.2 ครูที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี ร้อยละ ๗๕ได้ระดับดีขึ้น
ไป

๕๑
3.3 ครูที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออกนาเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็นทา
เป็นรักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ร้อยละ ๗๕ได้
ระดับดีขึ้นไป
3.4 ครูที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ร้อยละ
๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป
3.5 ครูที่จัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๗๕ได้ระดับดีขึ้นไป
3.6 ครูที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ร้อยละ ๗๕
ได้ระดับดีขึ้นไป
3.7ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
4.วิธีดาเนินการ / ขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมสาคัญ
ระยะเวลา
1. ส่งเสริมสนับสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู
1) ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการดาเนิน
พ.ค. 2563
โครงการ

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.รร. และครู
วิชาการ

2) สารวจรวบรวม จัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
พ.ค. 2563
ครูทุกคน
3) วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
พ.ค. 2563
ครูทุกคน
ในภาคเรียน / ปีที่ผ่านมา
2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
1) กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล ตลอดปีการศึกษา
๒๔,๒๕๐ ครูทกุ คน
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
2) กิจกรรมการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก การเข้า
ค่ายวิชาการ
3) กิจกรรมพัฒนาวิชาการ (วัสดุคอมพิวเตอร์)
4) การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และสรุปองค์ความรู้
เช่น จัดกิจกรรมเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบ
โครงงาน
5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการฝึกทักษะ การแสดงออก การนาเสนอผลงาน
การแสดงความคิดเห็น การคิดเป็นทาเป็น รักการอ่าน
และการแสวงหาความรู้(กิจกรรมเสียงตามสาย,
กิจกรรมภาษาไทยภาษาอังกฤษวันละคา กิจกรรมการ
แสดง กิจกรรมวันสาคัญ กิจกรรมโครงงาน ฯลฯ)

๕๒
6) กิจกรรมการบูรณาการสาระการเรียนรู้ และด้านทักษะ
6.1 การจัดห้องเรียนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
6.2 การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมสาคัญ
7) การศึกษาวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เช่น
วิจัยในชั้นเรียน
5. นิเทศ ติดตาม ประเมิน
6. สรุปผล/เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงในภาคเรียน/ปีต่อไป
7. สรุปผล / จัดทารายงานโครงการประจาปี

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ครูทุกคน

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

-

ครูทุกคน
ครูทุกคน

ตลอดปีการศึกษา

-

ครูทุกคน

5. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ เมษายน 2563 – 30 เมษายน 2564
6. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน ๒๔,๒๕๐ บาท สองหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
7.1 วิทยากร (ศึกษานิเทศก์ / ผู้เชี่ยวชาญการสอน) จานวน ๒ คน
7.2 ครูผู้สอนในโรงเรียนทุกคน
8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
8.1 ร้อยละของครูที่จัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
- สารวจ
วิเคราะห์ตนเองกาหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งระบบได้ระดับดีขึ้น
8.2 ร้อยละของครูที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน - ตรวจสอบแผนการจัดการ
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ เรียนรู้
ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถนาไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี ได้ระดับดีขึ้นไป
8.3 ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ - สังเกต การจัดการเรียนรู้
แสดงออกนาเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็นทา
เป็นรักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี

เครื่องมือ
- แบบสารวจรายการ

- แบบสารวจการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้

- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู้

๕๓
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องได้ระดับดีขึ้น
ไป

วิธีการประเมิน

8.4 ร้อยละของครูที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยง - ตรวจสอบแผนการจัดการ
บูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ได้ระดับ เรียนรู้
ดีขึ้นไป
- สังเกต การจัดการเรียนรู้
8.5 ร้อยละของครูที่จัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
- ประเมินห้องเรียน
บรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอานวยความ -ประเมินการใช้สื่อ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้ระดับดีขึ้นไป
8.6 ร้อยละของครูที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ได้
ระดับดีขึ้นไป
๘.๗ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

- สารวจงานวิจัยชั้นเรียน
- ตรวจสอบแผนการจัดการ
เรียนรู้
- สารวจ /สอบถามความพึง
พอใจ

เครื่องมือ

- แบบสารวจการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้
-- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู้
- แบบประเมินห้องเรียน
- ทะเบียนสื่อการเรียนรู้
- แบบสารวจรายการ
- บันทึกหลังสอน
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.2 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
9.3 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.4 ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
9.5 มีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวจินตนา บุญสายยัง)
ครูโรงเรียนบ้านโคก

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวดุจฤดี ปัญญาสิม)
ผู้อานวยการโรงเรียนโคก

๕๔
ชื่อโครงการ
: พัฒนาครูจากแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน
ลักษณะโครงการ
: โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
: กลยุทธ์ที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 3 ข้อ 2 และ 3
ผู้รับผิดชอบโครงการ
:นางนันทิวา ทองพุฒิ
กลุ่ม/งานที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบ
:งานบริหารงานบุคคล
..............................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพอันนาไปสู่การพัฒนา
ประเทศให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ในทุ ก ด้ า น การปู พื้ น ฐานในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยเฉพาะระดั บ
ประถมศึกษา จึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ประเทศที่เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงในทุกด้านให้ความสาคัญกับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการพัฒนาครูผู้สอนให้เกิดทักษะกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จากรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาให้เน้นการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้สื่อการสอนและวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง บันทึกการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นให้มากขึ้น
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
เพื่อให้ครูนาความรู้ทักษะการจัดการเรียนรู้มาใช้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่ต้องการให้ครูจัด การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และ สมศ. จึง
จัดทาโครงการนี้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ
3.1 ครูร้อยละ 75 ขึ้นไป ที่จัดกิจกรรมให้ผุ้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนการสอน
3.2 ครูร้อยละ 75 ขึ้นไป ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
3.3 ครูร้อยละ 75 ขึ้นไป ที่ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
3.4 ครูร้อยละ 75 ขึ้นไป มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
3.5 ครูร้อยละ 75 ขึ้นไป ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และ
การจัดการเรียนการสอน

๕๕
3.6 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลร้อยละ 75 ขึ้นไป
3.7ครูร้อยละ 75 ขึ้นไป ที่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
3.8 ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4.วิธีดาเนินการ / ขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมสาคัญ
ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
1) ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการดาเนินงาน เม.ย -15 พ.ค.
ผอ.รร.
โครงการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
2563
ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา
2) สารวจรวบรวม จัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิ 16-30 พ.ค.
ครูผู้สอนทุกชั้น
ปัญญาท้องถิ่น
2563
3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ตลอดปี
ครูผู้สอนทุกชั้น
แหล่งเรียนรู้โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
การศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
1) กาหนดเป้าหมาย วิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เม.ย -15
ครูผู้สอนทุกชั้น
เรียนรายบุคคลโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
พ.ค. 2563
2) จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็น
ครูทุกคน
รายบุคคลโดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ตลอดปี
3) จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
การศึกษา
ครูทุกคน
4) จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ซึ่งประเมินผู้เรียนจาก
๓,๐๐๐ ครูทุกคน
สภาพจริง และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ
ตลอดปี
ผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง โดยให้นักเรียนและผู้มี การศึกษา
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
3. วางแผนการนิเทศและติดตาม
จัดทาแผนการนิเทศภายใน/ปฏิบัติตามแผน
ตลอดปี
คณะกรรมการนิเทศ
การศึกษา
4. การสรุปติดตามรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1) วัดและประเมินผลตามสภาพจริงให้สอดคล้อง
ตลอดปี
ครูผู้สอนทุกชั้น
ครอบคลุมตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ปรากฏ การศึกษา
ในแต่ละแผน
2) บันทึกผลหลังสอนและบันทึกผลการเรียนรู้
ครูผู้สอนทุกชั้น
รายบุคคลทุกแผนการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนทุกชั้น

๕๖
กิจกรรมสาคัญ
ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3) ซ่อมเสริมผู้เรียนรายบุคคล/รายกลุ่มระหว่างเรียน
ทุกแผนการจัดการเรียนรู้
4) บันทึกผลความก้าวหน้า/ผลการเปลี่ยนแปลง
ตลอดปี
ครูผู้สอนทุกชั้น
5) ปรับปรุง/พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้
การศึกษา
ครูผู้สอนทุกชั้น
6) จัดทาเครื่องมือและวัดผลประเมินผลปลายภาค
2,๐00 ครูผู้สอนทุกชั้น
ปลายปีให้สอดคล้องครอบคลุมตัวชี้วัดที่ต้องการเน้น 15 ส.ค. -15
หรือผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านตามเป้าหมาย
ก.ย.63
1 ก.พ. 64
6. สรุปผล/เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา/ 20-30 ก.ย.
ครูทุกคน
ปรับปรุงในภาคเรียน/ปีต่อไป
63
5-10 เม.ย.
64
7. สรุปผล / จัดทารายงานโครงการประจาปี
12-30 เม.ย.
ครูทุกคน
64
5. ระยะเวลาดาเนินการ
1เมษายน 2563– 30 เมษายน 2564
6. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน ๕,๐00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
7.1 วิทยากร (ศึกษานิเทศก์ / ผู้เชี่ยวชาญการสอน) จานวน ๒ คน
7.2 ครูผู้สอนในโรงเรียนทุกคน
8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
8.1 ร้อยละของครูที่จัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
- สารวจ
วิเคราะห์ตนเองกาหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งระบบได้ระดับดีขึ้น
8.2 ร้อยละของครูที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน - ตรวจสอบแผนการ
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่ จัดการเรียนรู้

เครื่องมือ
- แบบสารวจรายการ

- แบบสารวจการจัดทา
แผนการจัดการ
เรียนรู้

๕๗
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถนาไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี ได้ระดับดีขึ้นไป

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

8.3 ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
- สังเกต การจัดการ
แสดงออกนาเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็นทาเป็น เรียนรู้
รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องได้ระดับดีขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้

8.4 ร้อยละของครูที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยง
- ตรวจสอบแผนการ
บูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ได้ระดับดี จัดการเรียนรู้
ขึ้นไป
- สังเกต การจัดการ
เรียนรู้

- แบบสารวจการจัดทา
แผนการจัดการ
เรียนรู้
-- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู้
- แบบประเมิน
ห้องเรียน
- ทะเบียนสื่อการ
เรียนรู้
- แบบสารวจรายการ
- บันทึกหลังสอน

8.5 ร้อยละของครูที่จัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้ระดับดีขึ้นไป

- ประเมินห้องเรียน
-ประเมินการใช้สื่อ

8.6 ร้อยละของครูที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
- สารวจงานวิจัยชั้น
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ได้ระดับดี เรียน
ขึ้นไป
- ตรวจสอบแผนการ
จัดการเรียนรู้
๘.๗ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
- สารวจ /สอบถาม
ความพึงพอใจ

- แบบสอบถามความ
พึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.2 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
9.3 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.4 ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
9.5 มีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

๕๘
ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางนันทิวา ทองพุฒิ)
ครูโรงเรียนบ้านโคก
ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวดุจฤดี ปัญญาสิม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคก

๕๙
ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร)
: พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ชื่อโครงการ
: โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ลักษณะโครงการ
: โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
: กลยุทธ์ที่ 4
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน/มาตรฐาน : มาตรฐานที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
: นายสมรักษ์ จันทะคุณ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
; งานวิชาการ
..............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึ กษาที่
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรียนบ้านโคก ได้ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผล ในการวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจาก
การมีส่ ว นร่ ว มของผู้ เ กี่ย วข้ องทุ กฝ่ าย ร่ ว มกันรับผิ ดและรั บชอบต่ อผลการจั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณภาพได้
มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปั จ จุ บั น โรงเรี ย นบ้ า นโคก ไม่ มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานมีเกณฑ์ในการเก็บข้อมูลไม่ชัดเจน และการนาข้อมูลมารวมกันเป็นข้อมูลของ
สถานศึกษายังมีน้อย
จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ของ สมศ.ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า “สถานศึกษาควรรักษา
มาตรฐานของการจัดทาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมีทบทวนผลการปฏิบัติงานจาม
แผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบันทุกๆปี และใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลในการ
พัฒ นาในปี ต่อไปอย่ างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะการวางแผนพัฒ นาผู้ เรียนให้ มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตร” ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้นภายใต้การจัด
การศึกษาให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ างความเข้าใจและให้ ความรู้แก่ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องและใช้ระบบประกั น
คุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 สถานศึกษามีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ได้ระดับดีขึ้นไป

๖๐
3.2 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ได้ระดับดีขึ้นไป
3.3 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการัดการของสถานศึกษา ได้ระดับดีมากขึ้นไป
3.4 ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรมสาคัญ
ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
1) ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการ
พ.ค. 2563
ผอ.รร./ครูวิชาการ
ดาเนินงานโครงการ
2) สารวจรวบรวม จัดทาข้อมูลนักเรียน
พ.ค. 2563
ครูทุกคน
รายบุคคล
3) วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยการจัดการเรียนรู้
พ.ค. 2563
ครูทุกคน
ของครูผู้สอนในภาคเรียน/ปีที่ผ่านมา
4) กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
4.1 สถานศึกษามีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
1) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
พฤษภาคม 2563 ๔.๐๐๐ ครูทุกคน
สถานศึกษา
มีนาคม 2564
2) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน
3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
4) ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
5) จัดทาแฟ้มครบทุกโครงการ/กิจกรรม
6) จัดทาเครื่องมือประเมินโครงการให้ครบ
ทุกมาตรฐาน
7) จัดทาคู่มือการใช้เครื่องมือประเมิน
โครงการ

๖๑
กิจกรรมสาคัญ
ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
8) การติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
9) จัดทารายงานประจาปีที่เสนอผลประเมิน
คุณภาพภายใน
4.2 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
1) จัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง
พฤษภาคม
ครูทุกคน
คณะกรรมการสถานศึกษา นาเสนอผลการ 2563–
ดาเนินงานรายงานประจาปี ของ
มีนาคม 2564
สถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
2) งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
3) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน
จากรายงานประจาปีของปีการศึกษาที่ผ่าน
มา
4) วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีตามจุดที่ควร
พัฒนา ประกอบด้วย โครงการ/ กิจกรรม
ที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
5) จัดทาโครงการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน
เพื่อให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
มีความเข้าใจการดาเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) แต่งตั้งคระกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาภาคเรียนละ 1
ครั้ง

๖๒
กิจกรรมสาคัญ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
๗) จัดทาเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเอง
ในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคล
ตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้
๘) คณะกรรมการประกันคุณภาพของ
โรงเรียนประเมินการดาเนินงานตาม
มาตรฐานและสรุปผลการดาเนินเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา
๙) ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรม
สรุปผลการดาเนินงานปรับปรุงการทางาน
อย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
๔.๓ พ่อแม่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวช้องมีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
๑) โรงเรียนจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจ
และประเมินผลการดาเนินงานของ
โรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
๒) โรงเรียนรับการประเมินภายนอกรอบสี่
๕.นิเทศ ติดตาม ประเมิน
ตลอดปีการศึกษา
ผอ.รร./ครูทุกคน
๖.สรุปผล/เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อ มีนาคม ๒๕๖๓
ผอ.รร./ครูทุกคน
พัฒนา/ปรับปรุงในภาคเรียน/ปี ต่อไป
๗)สรุปผล/จัดทารายงานโครงการประจาปี
มีนาคม ๒๕๖๓
ผอ.รร./ครูทุกคน
5. ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2563– มีนาคม 2564
6. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน ๔,000บาท (สี่พันบาทถ้วน)
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
7.1 ผู้อานวยการโรงเรียน
7.2 กรรมกาารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.3 ครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษา
7.4 ผู้ปกครองนักเรียน
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8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
8.1ระดับคุณภาพ สถานศึกษามีการจัดวาง
ระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
8.2ระดับคุณภาพ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความ
ร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา

วิธีการประเมิน
- สารวจรายการ

เครื่องมือ
- แบบสารวจรายการ

- สารวจรายการ

- แบบสารวจรายการ

8.3 ระดับคุณภาพ พ่อแม่ ผู้ปกครอง
- สารวจรายการ
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษา

- แบบสารวจรายการ

8.4 ร้อยละของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายมีความพึง
พอใจ

สอบถามความพึง - แบบประเมินความพึงพอใจ
พอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.2 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
9.3 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
9.4 ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
9.5ผู้เรียนมีความรู้คุณธรรมตามมาตรฐานของสถานศึกษา

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสมรักษ์ จันทะคุณ)
ครูโรงเรียนบ้านโคก

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวดุจฤดี ปัญญาสิม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคก
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ชื่อโครงการ
: โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ
แผนงาน
: การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนองกลยุทธ์/จุดเน้นข้อที่
: 5/1-3
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน/มาตรฐาน : (เพิ่มเติม)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
: นายสมรักษ์ จันทะคุณ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
: กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานดูแลอาคารสถานที่ฯ
ลักษณะโครงการ
: โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
: พฤษภาคม 2563- มีนาคม 2564
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ฉะนั้นจึงจาเป็นที่ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มี
อาคารสถานที่เพีย งพอและเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ มีระบบการส่ งเสริมสุ ขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียวโดยรอบ และสิ่งอานวยความสะดวก
เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี จัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา จึงได้จัดทาโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้ อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการตามธรรมชาติเต็ม ตาม
ศักยภาพขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบที่มั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมี
แหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียนอย่างหลากหลาย
2) เพื่อให้โรงเรียนมีเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อการสื่อสาร สืบค้นข้อมูล ที่จาเป็นต่อการจัดการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
1) โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบที่มั่นคง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนอย่างหลากหลาย
2) โรงเรียนมีเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อการสื่อสาร สืบค้นข้อมูล ที่จาเป็นต่อการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
4. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินการ
1) เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2) ประชุมชี้แจงคณะครู กาหนดแนวทางปฏิบัติ
3) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

๖๕
4) ผู้รับผิดชอบดาเนินงานตามโครงการ โดยจัดกิจกรรมและใช้งบประมาณรายกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรม
งบประมาณ
หมายเหตุ
1) กิจกรรมการบารุงรักษาสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
๕,๐๐๐
2) ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
๒,๐๐๐
3) กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า,ประปา
๒,๐๐๐
๔) กิจกรรมปรับปรุงห้องน้าน่าใช้
๒,000
๕) ค่าสาธารณูปโภค
๖,๐๐๐
5) ประเมินผล
6) สรุป/รายงานผลการดาเนินโครงการ
5. แผน/ปฏิทินการดาเนินการ
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ประชุมชี้แจงคณะครู กาหนดแนวทางปฏิบัติ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงานตามโครงการ โดยจัดกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
- กิจกรรมการบารุงรักษาสภาพภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมภายในและนอกบริเวณโรงเรียน
- กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า,ประปา
- กิจกรรมปรับปรุงห้องน้าน่าใช้
- ค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า)
สรุป/รายงานผลการดาเนินโครงการ

ระยะเวลา
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายสมรักษ์ จันทะคุณ
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
นายสมรักษ์ จันทะคุณ
และคณะครู,นักเรียน,
นักการภารโรง

นางสาววัชรากร
พาภักดี

6. งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ใช้งบประมาณรายหัวจากแผนงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นงบดาเนินการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จานวน ๑๗,000 บาท(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยจาแนกค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเป็นรายกิจกรรม
ตามข้อ 4/4)
7. การวัดและการประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1)โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคาร
ประกอบที่มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม
ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียนอย่างหลากหลาย
2) โรงเรียนมีเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อการสื่อสาร สืบค้นข้อมูล
ที่จาเป็นต่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

วิธีวัดผล
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

สารวจ
สังเกต

แบบสารวจ
แบบสังเกต
พฤติกรรม

หมายเหตุ

๖๖
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบที่มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
อย่างหลากหลายโรงเรียนมีเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อการสื่อสาร สืบค้นข้อมูล ที่จาเป็นต่อการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ)...........................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสมรักษ์ จันทะคุณ)
ครู โรงเรียนบ้านโคก

(ลงชื่อ)...........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวดุจฤดี ปัญญาสิม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคก

