แผนการใช้ จา่ ยงบประมาณประจาปี 2562
1. แหล่งงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ สาหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา2562
1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
-

จานวนเงิน

ระดับปฐมวัย (1,700 X 18 (จานวน นร.)
รวมงบประมาณเงินอุดหนุนรายหั วระดับปฐมวัย

-

ระดับประถมศึกษา (1,900 X 53 (จานวน นร.)
รวมงบประมาณเงินอุดหนุนรายหั วระดับประถมศึกษา

30,600

00

30,600

00

100,700

00

100,700

00

7,740

00

7,740

00

25,440

00

25,440

00

33,180

00

164,480

00

32,896

00

131,580

00

164,480

00

2 เงินโครงการเรี ยนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน)
- ระดับปฐมวัย (430 X 18 (จานวน นร.)

รวมงบประมาณเงินโครงการเรี ยนฟรี 15 ปี (ระดับปฐมวัย)
- ระดับประถมศึกษา (480 X 53(จานวน นร.)

รวมงบประมาณเงินโครงการเรี ยนฟรี 15 ปี ระดับประถมศึกษา
รวมงบประมาณเงินโครงการเรี ยนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน)
3 งบอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)

รวมงบประมาณทั้งสิ น้
การจัดสรรงบประมาณ:
1. จัดสรรเป็ นค่าใช้จ่ายประจาก่อน เช่น ค่าน้ า/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุ ค่าปรับปรุ ง
ซ่อมแซม
2. ส่วนที่เหลือนามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. /สพป. /
ข้อเสนอแนะของ สมศ. / ความต้องการของ ร.ร.

รวม

ที่มาของงบประมาณ นักเรี ยน ณ 10 มิถุนายน 2562: คานวณจากข้อมูล

2. โครงการที่จะดาเนินการในปี การศึกษา2562
2.1 สรุ ปงบหน้าโครงการ
ระดับการศึกษาปฐมวัย

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใช้งบประมาณจาก
ชื่อโครงการ

อื่นๆ

ใช้งบประมาณจาก
สนอง
มฐ.ที่

อื่นๆ

ชื่อโครงการ

รายหัว

(เรี ยนฟรี
15 ปี )

รายหัว

1.โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
เด็กด้านพัฒนาการด้านร่ างกาย

4,000

-

1

ส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยน
ด้านสุ ขภาวะที่ ดีและการมี
สุ นทรี ยภาพ

2. โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
เด็กด้านพัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจ

4,000

-

2

ส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม 5,000
แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง
ประสงค์สาหรับนักเรี ยน

3.โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
เด็กด้านพัฒนาการด้านสังคม

2,000

-

3

ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนในด้านทักษะ
การแสวงหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง รักการเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4.โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
เด็กด้านพัฒนาการด้าน
สติปัญญา

5,600

7,740

4

5.โครงการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

4,000

-

5

10,000

(เรี ยนฟรี
15 ปี )

สนอง
มฐ.ที่

1,500

1

2,000

2

10,000

4,100

3

ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนใน
ด้านการคิดอย่างเป็ นระบบ
คิดสร้างสรรค์ และ
การตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุสมผล

10,000

2,000

4

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยน

14,100

2,000

5

และเกิดประสิ ทธิผล
6.โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หารด้าน
การปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้าที่ให้มีประสิ ทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

-

-

6

4,400
ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยน
ด้านทักษะการทางาน รักการ
ทางาน สามารถทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ่ืนได้และมีเจตคติ
ที่ ดีต่ออาชี พสุ จริ ต

7.โครงการพัฒนาด้านการจัด
การศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย

1,000

-

7

5,000
พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ

2,000

6

7

2.1 สรุ ปงบหน้าโครงการ (ต่อ)
ระดับการศึกษาปฐมวัย

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใช้งบประมาณจาก
ชื่อโครงการ

สนอง
มฐ.ที่

ชื่อโครงการ

ใช้งบประมาณจาก

อื่นๆ

สนอง
มฐ.ที่

อื่นๆ

รายหัว

(เรี ยนฟรี 15
ปี )

รายหัว

8.โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561

2,000

-

8

พัฒนาผูบ้ ริ หารด้านการ
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
ให้มีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล

3,000

8

9. โครงการส่งเสริ ม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่ง
การเรี ยนรู ้

3,000

-

9

สร้างเครื อข่ายเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ระหว่างโรงเรี ยน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูป้ กครอง ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วน

7,000

9

(เรี ยนฟรี
15 ปี )

ท้องถิ่นและหน่วยงานองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง
10. โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การบริ หารจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้ าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย
ที่กาหนดขึ้นโดยเน้นการมีส่วน
ร่ วมจากทุกภาคส่วน

2,000

-

10

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และ ปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรี ยนรู ้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

3,000

10

11.โครงการพัฒนาสถานศึกษา
ตามนโยบายและแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น

3,000

-

11

พัฒนา ปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมในห้องเรี ยน
และบริ เวณโรงเรี ยนให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้และการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ

3,000

11

พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553

1,500

12

2.1 สรุ ปงบหน้าโครงการ (ต่อ)
ระดับการศึกษาปฐมวัย

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใช้งบประมาณจาก
ชื่อโครงการ

รายหัว

อื่นๆ
(เรี ยนฟรี
15 ปี )

ใช้งบประมาณจาก
สนอง
มฐ.ที่

ชื่อโครงการ
รายหัว
ส่งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้และ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นสาหรับ

5,500

อื่นๆ
(เรี ยนฟรี
15 ปี )
2,000

สนอง
มฐ.ที่

13

การจัดการเรี ยนรู ้ในการพัฒนา
การศึกษา

รวมงบประมาณ

30,600

รวมงบประมาณทั้งสิ้ น

ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรี ยน(ยิม้ ไสไหว้สวย)

2,114

14

ส่งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความสามารถในการสื่ อสาร
ด้านภาษาอังกฤษ

11,500

15

กิจกรรมบริ การชุมชนและ
สังคม

2,000

15

7,740

40,470

รวมงบประมาณ

100,700

รวมงบประมาณทั้งสิ้ น

25,400

126,100

2.2. รายละเอียดโครงการ
2.2.1 ระดับปฐมวัย
1) โครงการ ส่งเสริ มและพัฒนาเด็กด้านพัฒนาการด้านร่ างกาย

สนองมาตรฐานที่ 1

หลักการและเหตุผลโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาเด็กด้านพัฒนาการด้านร่ างกายเป็ นโครงการที่ มีความสาคัญต่ อการพัฒนาเด็ก
นักเรี ยนในระดับปฐมวัยเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เนื่ องจากเป็ นโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่ 1 และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ และเป้ าประสงค์ ของ สพป. เลย เขต 3 ข้อที่ 1 ตอบสนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 1 และเป็ นการดาเนิ นโครงการเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับ คุณภาพของผูเ้ รี ยนตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ รอบที่ 3 ในด้านคุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพสู งขึ้น ดังนั้น
โรงเรี ยนบ้านโคก จึงได้จดั ทาโครงการนี้ข้ ึนในปี การศึกษา2562ในครั้งนี้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมี

ขอบข่ายและตัวบ่งชี้
ขอบข่าย:

ข้อมูลฐาน%

เป้าหมาย%

(2561)

(2562)

พัฒนาการด้าน
ร่ างกายตาม
มาตรฐาน
การศึกษา

1.1ร้อยละนักเรี ยนที่มีน้ าหนักส่ วนสู ง เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

83

88

1.2ร้อยละนักเรี ยนที่มีทกั ษะเคลื่อนไหวตามวัย

83

88

1.3ร้อยละนักเรี ยนที่มีสุขนิสยั ในการดูแลสุ ขภาพของตน

82

88

1.4 ร้อยละนักเรี ยนที่เสี่ ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัย และสิ่ งเสพติด

85

88

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
งบ

ช่วงเวลา
ดาเนินงาน

กิจกรรม
กิจกรรมชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง

ประมาณ

16 พฤษภาคม
พ.ศ.2561

กิจกรรมตรวจสุ ขภาพนักเรี ยน

ผูร้ ับผิดชอบ

4,000

นางยุพิน นนทะโคตร

ถึง

กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร

31 มีนาคม พ.ศ.
2562

กิจกรรมอาหารกลางวัน อาหารเสริ ม(นม)
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
กิจกรรมกลางแจ้ง
รวมงบประมาณทั้งสิ้ น
การประเมินผล/เครื่ องมือ

4,000

วิธีการประเมินผล

1.แบบสังเกต

1.สังเกตพฤติกรรม

2.แบบสัมภาษณ์

2.สัมภาษณ์นกั เรี ยน

.....

3.ตรวจสอบร่ องรอย/เอกสาร

(นางยุพิน นนทะโคตร)

.......ผูเ้ สนอโครงการ(หัวหน้า)

....................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายบุญชู สี หะวงศ์)
2) โครงการส่งเสริ มและพัฒนาเด็กด้านพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

สนองมาตรฐานที่ 2

หลักการและเหตุ ผลโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาเด็กด้านพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิ ตใจเป็ นโครงการที่ มีความสาคัญต่ อการ
พัฒนาเด็ก นักเรี ยน ในระดับปฐมวัยเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เนื่ องจากเป็ นโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึ กษามาตรฐานที่ 2 และ
สอดคล้องกับ กลยุทธ์ และเป้ าประสงค์ ของ สพป. เลย เขต 3 ข้อที่ 1 ตอบสนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 1 และเป็ นการดาเนิ นโครงการ
เพื่อพัฒนาและยกระดับ คุณภาพของผูเ้ รี ยน ตามผลการประเมินคุ ณภาพภายนอกจาก สมศ รอบที่ 3 ในด้านคุณภาพผูเ้ รี ยนให้มี
คุณภาพสู งขึ้นดังนั้น โรงเรี ยนบ้านโคกจึงได้จดั ทาโครงการนี้ข้ ึนในปี การศึกษา2562ในครั้งนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์และ
จิตใจตาม
มาตรฐาน
การศึกษา

ขอบข่ายและตัวบ่งชี้

ข้อมูลฐาน %

เป้าหมาย%

(2561)

(2562)

ขอบข่าย:
2.1ร้อยละนักเรี ยนที่ร่าเริ งแจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง

88

2.2ร้อยละนักเรี ยนที่มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก

88

2.3ร้อยละนักเรี ยนที่ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

88

2.4 ร้อยละนักเรี ยนที่ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ

88

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
กิจกรรม

ช่วงเวลาดาเนินงาน

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์

16 พฤษภาคม พ.ศ.
2561

กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา

งบประมาณ

4,000

ถึง

กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่ไหว้นอ้ ง
กิจรรมเล่าเรื่ องจากภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์

31 มีนาคม พ.ศ.
2562

กิจกรรมมอนเตสซอรี
กิจกรรมเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ภายในและนอกโรงเรี ยน
รวมงบประมาณทั้งสิ้ น
การประเมินผล/เครื่ องมือ

วิธีการประเมินผล

4,000

ผูร้ ับผิดชอบ

นางยุพิน นนทะโคตร

1.แบบสังเกต

1.สังเกตพฤติกรรมในการ
เข้าร่ วมกิจกรรม

2.แบบสัมภาษณ์

........

2.สัมภาษณ์ผเู ้ รี ยน

......ผูเ้ สนอโครงการ(หัวหน้า)

(นางยุพิน นนทะโคตร)

..............................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายบุญชู สี หะวงศ์)

3) โครงการ ส่งเสริ มและพัฒนาเด็กด้านพัฒนาการทางสังคม

สนองมาตรฐานที่ 3

หลักการและเหตุ ผลโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาเด็กด้านพัฒนาการด้านสังคมเป็ นโครงการที่ มีความสาคัญต่ อการพัฒนาเด็ก
นักเรี ยน ในระดับปฐมวัยเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เนื่ องจากเป็ นโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่ 3 และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ และเป้ าประสงค์ ของ สพป. เลย เขต 3 ข้อที่ 1ตอบสนองจุ ดเน้น สพฐ. ข้อที่ 1 และเป็ นการด าเนิ นโครงการเพื่ อพัฒนา
และยกระดับ คุณภาพของผูเ้ รี ยนตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ รอบที่ 3 ในด้านคุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพสู งขึ้น
ดังนั้น โรงเรี ยนบ้านโคก จึงได้จดั ทาโครงการนี้ข้ ึนในปี การศึกษา2562ในครั้งนี้
ข้อมูลฐาน%

เป้าหมาย%

(2561)

(2562)

3.1ร้อยละนักเรี ยนที่มีวินยั รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสัง่ สอนของพ่อ แม่
ครู อาจารย์

88

88

3.2ร้อยละนักเรี ยนที่มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ช่วยเหลือแบ่งปัน

85

88

3.3ร้อยละนักเรี ยนที่เล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

88

88

3.4 ร้อยละนักเรี ยนที่ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

85

88

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมี
พัฒนาการด้าน
สังคม ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา

ขอบข่ายและตัวบ่งชี้
ขอบข่าย:

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ช่วงเวลา
ดาเนินงาน

กิจกรรม
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์

งบ
ประมาณ

16 พฤษภาคม
พ.ศ.2561

กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา

ผูร้ ับผิดชอบ

2,000

นางยุพิน นนทะโคตร

ถึง

กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่ไหว้นอ้ ง

31 มีนาคม พ.ศ.
2562

กิจรรมเล่าเรื่ องจากภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมมอนเทสซอรี
กิจกรรมเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ภายในและนอกโรงเรี ยน
กิจกรรมบทบาทสมมุติ
รวมงบประมาณทั้งสิ้ น
การประเมินผล/เครื่ องมือ

2,000

วิธีการประเมินผล

1.แบบประเมินความพึงพอใจ

1.สังเกต

2.แบบสารวจการดาเนินงาน
โครงการ

2.สัมภาษณ์
3.ตรวจสอบร่ องรอย/
เอกสาร

........

......ผูเ้ สนอโครงการ(หัวหน้า)

(นางยุพิน นนทะโคตร)

..............................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายบุญชู สี หะวงศ์)
4) โครงการ ส่งเสริ มและพัฒนาเด็กด้านพัฒนาการด้านสติปัญญา

สนองมาตรฐานที่ 4

หลักการและเหตุผลโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาเด็กด้านพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็ นโครงการที่มีความสาคัญต่อการพัฒนา
เด็กนักเรี ยน ในระดับปฐมวัยเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากเป็ นโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่ 4 และสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ และเป้าประสงค์ ของ สพป. เลย เขต 3 ข้อที่ 1ตอบสนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 1 และเป็ นการดาเนิ นโครงการเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพของผูเ้ รี ยนตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ในด้านคุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพสู งขึ้น ดังนั้น
โรงเรี ยนบ้านโคก จึงได้จดั ทาโครงการนี้ข้ ึนในปี การศึกษา2562ในครั้งนี้

ข้อมูลฐาน %

เป้าหมาย%

(2561)

(2562)

4.1 ร้อยละนักเรี ยนที่สนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและ
รักการเรี ยนรู ้

85

88

4.2 ร้อยละนักเรี ยนที่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้

83

88

4.3 ร้อยละนักเรี ยนที่มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

85

88

4.4 ร้อยละนักเรี ยนที่มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์

85

88

4.5 ร้อยละนักเรี ยนที่มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

83

88

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
มีพฒั นาการด้าน
สติปัญญา
ตามมาตรฐาน
การศึกษา

ขอบข่ายและตัวบ่งชี้
ขอบข่าย:

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ช่วงเวลา
ดาเนินงาน

กิจกรรม
กิจกรรมมอนเทสซอรี

16 พฤษภาคม
พ.ศ.2561

กิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก

งบ

ผูร้ ับผิดชอบ

ประมาณ

6,700

นางยุพิน นนทะโคตร

ถึง

กิจกรรมเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ภายในและนอกโรงเรี ยน

31 มีนาคม พ.ศ.
2562

กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์นอ้ ย
กิจกรรม BBL
รวมงบประมาณทั้งสิ้ น
การประเมินผล/เครื่ องมือ

6,700
วิธีการประเมินผล

1.แบบประเมินความพึงพอใจ

1.สังเกต

2.แบบสารวจการดาเนินงานโครงการ

2.สัมภาษณ์
3.ตรวจสอบร่ องรอย/

........

......ผูเ้ สนอโครงการ(หัวหน้า)

(นางยุพิน นนทะโคตร)

เอกสาร
..............................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายบุญชู สี หะวงศ์)
5) โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล สนองมาตรฐานที่ 5

หลักการและเหตุผลโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเกิดประสิ ทธิ ผลเป็ นโครงการที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้อ งและเป็ นไปตามมาตรฐานการศึ กษาขั้นพื้ นฐานมาตรฐานที่ 5 และสอดคล้องกับ เป้ าประสงค์ และกลยุทธ์ การให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึ กษาดังนั้น โรงเรี ยนบ้านโคก จึงได้จดั ทาโครงการนี้ข้ ึนในปี การศึกษา2562
ในครั้งนี้
ข้อมูลฐาน%

เป้าหมาย%

(2561)

(2562)

5.1ร้อยละครู เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์

100

100

5.2ร้อยละครู จดั ทาแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล

100

100

5.3 ร้อยละครู บริ หารจัดการที่สร้างวินยั เชิงบวก

100

100

5.4 ร้อยละครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็ก

100

100

5.5 ร้อยละครู ใช้เครื่ องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุ ปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผปู ้ กครอง

100

100

5.6ร้อยละครู วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการจัดประสบการณ์

100

100

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครู
ปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
และเกิด
ประสิ ทธิ ผล

ขอบข่ายและตัวบ่งชี้
ขอบข่าย:

5.7ร้อยละครู จดั สิ่ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา

100

100

5.8ร้อยละครู มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั เด็ก และผูป้ กครอง

100

100

5.9ร้อยละครู มีวฒ
ุ ิและความรู ้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

100

100

5.10ร้อยละครู จดั ทาสารนิทศั น์และนามาไตร่ ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเด็ก

100

100

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ช่วงเวลา
ดาเนินงาน

กิจกรรม
กิจกรรมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

16 พฤษภาคม
พ.ศ.2561

กิจกรรมช่วยเหลือดูแลนักเรี ยน

งบ

ผูร้ ับผิดชอบ

ประมาณ

4,000

นางยุพิน นนทะโคตร

ถึง

กิจกรรมสานสัมพันธ์ผปู ้ กครอง

31 มีนาคม พ.ศ.
2562

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
กิจกรรมวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล

ช่วงเวลา
ดาเนินงาน

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง
กิจกรรมร่ วมงานวันสาคัญกับชุมชน
รวมงบประมาณทั้งสิ้ น
การประเมินผล/เครื่ องมือ

4,000

วิธีการประเมินผล
.............

............ผูเ้ สนอโครงการ

(นางยุพิน นนทะโคตร)

ผูร้ ับผิดชอบ

1.แบบประเมินความพึง
พอใจ

1.สังเกตพฤติกรรมการ
เข้าร่ วมกิจกรรม

2.แบบสังเกต

2.สัมภาษณ์ผเู ้ รี ยน/
ผูป้ กครอง

3.แบบสัมภาษณ์

3.แบบประเมินความ
พึงพอใจ

..............................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายบุญชู สี หะวงศ์)

6) โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หารด้านการปฏิบตั ิงานตาม
7) โครงการส่งเสริ มการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย

สนองมาตรฐานที่ 7

หลักการและเหตุ ผ ลการจัด การศึ ก ษาจาเป็ นอย่า งยิ่ งที่ จะต้อ งด าเนิ น การให้เ ป็ นไปตามหลัก สู ต รและแนวด าเนิ น การของ
กระทรวงศึกษาธิ การและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นหรื อชุมชนที่ร่วมกันจัดทาหลักสู ตรของสถานศึกษา โดยเฉพาะ
ในระดับปฐมวัยถือได้ว่าหลักสู ตรมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เพราะถ้าหากหลักสู ตรออกแบบไม่เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยนแล้ว
ย่อมส่ งผลต่ อคุ ณภาพของผูเ้ รี ยนอย่างแน่ นอน
ดังนั้น โรงเรี ยน.............................จึงได้จดั ทาโครงการนี้ข้ ึนในปี การศึกษา2562ในครั้งนี้
ข้อมูลฐาน%

เป้าหมาย%

(2561)

(2562)

7.1มีหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่ การปฏิบตั ิได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

83

88

7.2มีระบบและกลไกให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย

85

88

7.3 จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความตระหนักรู ้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย

88

88

7.4 สร้างการมีส่วนร่ วมและแสวงหาความร่ วมมือกับผูป้ กครองชุมชน
และท้องถิ่น

88

88

วัตถุประสงค์
เพื่อให้
สถานศึกษา
มีการจัด
การศึกษาตาม
หลักสู ตรระดับ
ปฐมวัย

ขอบข่ายและตัวบ่งชี้
ขอบข่าย:

7.5จัดสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน

83

88

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ช่วงเวลา
ดาเนินงาน

กิจกรรม
กิจกรรมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

16 พฤษภาคม
พ.ศ.2561

กิจกรรมปรับปรุ งหลักสู ตร

งบ

ผูร้ ับผิดชอบ

ประมาณ
นายบุญชุ สี หะวงศ์
1,000

นางยุพิน นนทะโคตร

ถึง

กิจกรรมกากับนิเทศติดตาม

31 มีนาคม พ.ศ.
2562

กิจกรรมวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนรายบุคคล
กิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
กิจกรรมปรับปรุ งพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยน
รวมงบประมาณทั้งสิ้ น
การประเมินผล/เครื่ องมือ

วิธีการประเมินผล

1.แบบสังเกต

1.สังเกตพฤติกรรม

2.แบบสอบถาม

2.แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูป้ กครอง

3.แบบบันทึกการนิเทศ
4.แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผูเ้ รี ยน

1,000

3.บันทึกการเยี่ยมบ้าน
นักเรี ยน

....................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายบุญชู สี หะวงศ์)

..............................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายบุญชู สี หะวงศ์)

8) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ วิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
สนองมาตรฐานที่ 8

หลักการและเหตุผลพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542แก้ไขเพิ่มเติ ม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545ได้กาหนดจุดมุ่งหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาโดยกาหนดรายละเอียดไว้ในหมวด6มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษามาตรา47กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกและในวรรคสองบัญญัติว่าระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึ กษาให้เป็ นไปตามที่ กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
โรงเรี ยน.บ้านโคก จึงได้จดั ทาโครงการนี้ข้ ึนในปี การศึกษา2562ในครั้งนี้
ข้อมูลฐาน %

เป้าหมาย %

(2561)

(2562)

8.1กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

88

88

8.2จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

88

88

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการ

88

88

8.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

88

88

8.5นาผลการประเมินผลคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน

88

89

วัตถุประสงค์
เพื่อให้
สถานศึกษา
มีระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง
มีประสิ ทธิ ภาพ

ขอบข่ายและตัวบ่งชี้
ขอบข่าย:

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8.6จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

88

88

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ช่วงเวลาดาเนินงาน

กิจกรรม

งบ

ผูร้ ับผิดชอบ

ประมาณ
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

นายบุญชู สี หะวงศ์

ถึง

3. จัดทาแฟ้มระบบข้อมูลสารสนเทศระดับปฐมวัย
4. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
5. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา

2,000

16 พฤษภาคม พ.ศ.
2561

31 มีนาคม พ.ศ.
2562

6. จัดทารายงานประจาปี (SAR )
7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
รวมงบประมาณทั้งสิ้ น
การประเมินผล/เครื่ องมือ
1.แบบสอบถาม
2.แบบสัมภาษณ์

2,000

วิธีการประเมินผล
1.แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
2.สัมภาษณ์ครู

........

......ผูเ้ สนอโครงการ(หัวหน้า)

(นางยุพิน นนทะโคตร)

..............................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายบุญชู สี หะวงศ์)

9) โครงการ ส่งเสริ มสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้

สนองมาตรฐานที่ 9

หลักการและเหตุผลโครงการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้สถานศึ กษาเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้เป็ นโครงการที่ มีความสาคัญต่อการจัด
การศึ กษา และ เป็ นโครงการที่ ส่งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึ กษากับครอบครัว
ชุมชนและองค์กรที่ เกี่ ยวข้อง มีค วามสอดคล้อ งและเป็ นไปตามมาตรฐานการศึ กษามาตรฐานที่ 9 ซึ่ งให้ค วามสาคัญต่อ การ
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ดงั นั้น โรงเรี ยนบ้านโคก จึงได้จดั ทาโครงการนี้ข้ ึนในปี การศึกษา2562
ในครั้งนี้
วัตถุประสงค์

ขอบข่ายและตัวบ่งชี้

ข้อมูลฐาน %

เป้าหมาย %

(2561)

(2562)

88

88

88

88

ขอบข่าย:
เพื่อส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้
9.1เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษาเป็ น
สถานศึกษา
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้
9.2มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
กิจกรรม
กิจกรรมกลุ่มสี
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและปลูกต้นหมากค้อ
กิจกรรมเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ภายในและนอกโรงเรี ยน

ช่วงเวลา
ดาเนินงาน
16 พฤษภาคม 16
พฤษภาคม พ.ศ.
2562
ถึง

งบ

ผูร้ ับผิดชอบ

ประมาณ

3,000

นายบุญชู สี หะวงศ์
นายประทวน แก้วเกษศรี

31 มีนาคม พ.ศ.
2562
รวมงบประมาณทั้งสิ้ น
การประเมินผล/เครื่ องมือ

3,000

วิธีการประเมินผล

1.แบบสังเกต

1.สังเกตการร่ วมกิจกรรม

2. แบบสัมภาษณ์

2.สัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการร่ วมกิจกรรม

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ

3.ประเมินความพึงพอใจ

....................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายบุญชู สี หะวงศ์)

..............................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายบุญชู สี หะวงศ์)

10) โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
สนองมาตรฐานที่ 10

หลักการและเหตุผลโครงการ พัฒนาสถานศึ กษาให้บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึ กษาปฐมวัยที่ กาหนดขึ้ น
โดยเน้นการมี ส่วนร่ วมจากทุ กภาคส่ วนเป็ นโครงการที่ มีความสาคัญต่ อการบริ หารจัด การศึ กษาเพื่ อให้ บรรลุเป้ าหมายตาม
วิสยั ทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย ซึ่ งมีความสอดคล้องและเป็ นไปตามมาตรฐานการศึ กษามาตรฐานที่ 10และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของ สพป. เลย เขต 3 ข้อที่ 4 ในการให้ความสาคัญต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านการบริ หารจัดการศึกษาให้
ประสบผลสาเร็ จบรรลุเป้าหมายที่ต้ งั ไว้
ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารจัดการศึ กษาของโรงเรี ยนบ้านโคก ประสบผลสาเร็ จ บรรลุเป้าหมาย จึงได้จดั ทาโครงการนี้ข้ ึนใน
ปี การศึกษา2562ในครั้งนี้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สถานศึกษา

ขอบข่ายและตัวบ่งชี้
ขอบข่าย:

ข้อมูลฐาน %

เป้าหมาย %

(2561)

(2562)

มีการพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นที่
กาหนดขึ้น

10.1หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย
ปรัชญา วิสยั ทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา

88

88

10.2ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

88

88

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ช่วงเวลา
ดาเนินงาน

กิจกรรม
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์

งบ
ประมาณ
2,000

16 พฤษภาคม
พ.ศ.2562

กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่ไหว้นอ้ ง

ผูร้ ับผิดชอบ
นายบุญชู สี หะวงศ์
นางยุพิน นนทะโคตร

ถึง

กิจกรรมวันสาคัญ

31 มีนาคม พ.ศ.
2562

กิจกรรมสามะโนประชากรวัยเรี ยน
พัฒนาระบบการบริ หารเพื่อเป็ นองค์กรแห่งคุณภาพ
รวมงบประมาณทั้งสิ้ น
การประเมินผล/เครื่ องมือ
1. แบบสังเกต
2.แบบสัมภาษณ์
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ

2,000

วิธีการประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรม
การร่ วมกิจกรรม
2.สัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการร่ วมกิจกรรม
3.ประเมินความพึงพอใจ

........

......ผูเ้ สนอโครงการ(หัวหน้า)

(นางยุพิน นนทะโคตร)

..............................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายบุญชู สี หะวงศ์)

11) โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
สนองมาตรฐานที่ 11

หลักการและเหตุผลการจัดการศึกษาจะประสบผลสาเร็ จและมีประสิ ทธิ ภาพนอกจากจะดาเนิ นการแผนปฏิบตั ิการประจาปี หรื อ

แผนพัฒ นาการจัด การศึ กษาของสถานศึ กษาแล้ว ปั จจัยส าคัญที่ มีผลต่ อการบริ หารจัด การศึ กษาให้ป ระสบผลส าเร็ จบรรลุ
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ นัน่ คื อ สถานศึกษาจะต้องนานโยบายของรัฐบาล หรื อ หน่ วยงานต้นสังกัดที่ เกี่ ยวข้องมาเป็ นแนวทางในการ
บริ หารจัดการศึกษาสาหรับการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้สูงขึ้นได้ ซึ่ งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 11 และ
ตอบสนองจุดเน้นของ สพป.เลย เขต 3 ในปี การศึกษา2561

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาสถานของโรงเรี ยนบ้านโคก ประสบผลสาเร็ จมีประสิ ทธิ ภาพ จึงได้จดั ทาโครงการนี้ ข้ ึนในปี การศึกษา
2562ในครั้งนี้
ข้อมูลฐาน %

เป้าหมาย %

(2561)

(2562)

11.1 จัดโครงการส่ งเสริ มสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย

85

88

11.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

85

88

วัตถุประสงค์

ขอบข่ายและตัวบ่งชี้
ขอบข่าย:

เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ตามนโยบายจุดเน้น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
และส่ งเสริ มสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสู งขึ้น

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ช่วงเวลา
ดาเนินงาน

กิจกรรม
กิจกรรมสามะโนประชากรวัยเรี ยน

16 พฤษภาคม
พ.ศ.2562
ถึง
31 มีนาคม พ.ศ.
2562

กิจกรรมนิเทศกากับติดตาม
กิจกรรมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
กิจกรรมปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตร
รวมงบประมาณทั้งสิ้ น
การประเมินผล/เครื่ องมือ
1. แบบสังเกต
2. แบบสัมภาษณ์

งบ
ประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบ
นางยุพิน นนทะโคตร

3,000

และคณะครู

3,000

วิธีการประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรม
การร่ วมกิจกรรม
2.สัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้อง

........

......ผูเ้ สนอโครงการ(หัวหน้า)

(นางยุพิน นนทะโคตร)

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ

ในการร่ วมกิจกรรม
3.ประเมินความพึงพอใจ

..............................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายบุญชู สี หะวงศ์)

2.2.2 ระดับประถมศึกษา
1) โครงการ ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านสุขภาวะที่ดีและการมีสุนทรี ยภาพ

สนอง มฐ. ที่ 1

หลักการและเหตุผล เพื่อเป็ นการรักษามาตรฐานคุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีความยัง่ ยืน และ เป็ นการส่ งเสริ มการดาเนินโครงการส่ งเสริ ม
และพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านสุ ขภาวะที่ดีและการมีสุนทรี ยภาพให้ประสบผลสาเร็ จ มีความสอดคล้องและเป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 มาตรฐานที่ 1 ในปี การศึกษา2562โรงเรี ยนบ้านโคก จึงได้จดั ทาโครงการนี้ข้ ึนมา
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนให้ได้มาตรฐานการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขอบข่ายและตัวบ่งชี้

วัตถุประสงค์

ข้อมูลฐาน %
(2561)

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีสุข ขอบข่าย :
ภาวะที่ดีและ
1.1 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
มีสุนทรี ยภาพ
1.2 มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

เป้าหมาย %
(2562)

88

88

88

88

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรค ภัย อุบตั ิเหตุ และปัญหาทางเพศ

88

88

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

88

88

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น

88

88

1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ /
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

88

88

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
กิจกรรม

กิจกรรมตรวจสุ ขภาพ

ช่วงเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรมอาหารกลางวัน อาหารเสริ ม(นม)
กิจกรรมชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง

16 พฤษภาคม พ.ศ.
2562

10,000

นางสาวจินตนา บุญสายยัง
และคณะครู

ถึง

กิจกรรมวัดสมรรถภาพ
กิจกรรมการเดินรณรงค์ให้ความรู ้

31 มีนาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมการแข่งกีฬา
กิจกรรมการแสดงเนื่ องในวันสาคัญต่างๆ
รวมงบประมาณทั้งสิ้ น

10,000

การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ

เกณฑ์ประเมินผล/เครื่ องมือ

1.ร้อยละของนักเรี ยนที่มีสุขนิ สยั ในการดูแลสุ ขภาพและ

1. แบบสารวจการเข้าร่ วม
กิจกรรม

ออกกาลังกายสม่าเสมอ
2. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.แบบบันทึกน้ าหนักส่ วนสู ง
3.แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

วิธีการประเมินผล
1.การสังเกต
2.สัมภาษณ์/สอบถาม
3.ตรวจเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์

4.รายงานการจัด
3. ร้อยละของนักเรี ยนที่ป้องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรค ภัย อุบตั ิเหตุ 4.แบบประเมินพฤติกรรมตามตัว กิจกรรม
บ่งชี้ความสาเร็ จรายมาตรฐาน
และปัญหาทางเพศ
5.แบบเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรี ยน/ราย
มาตรฐาน

4.ร้อยละของนักเรี ยนที่เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
5. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น

6.แบบประเมินความพึงพอใจ

6. ร้อยละของนักเรี ยนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม จินตนาการ

ลงชื่อ .........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวจินตนา บุญสายยัง)

ลงชื่อ......................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายบุญชู สี หะวงศ์)

2) โครงการ ส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สาหรับนักเรี ยน

สนอง มฐ. ที่ 2

หลักการและเหตุ ผล เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม และคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์สาหรั บนักเรี ยนให้ประสบ
ผลสาเร็ จ มีความสอดคล้องและเป็ นไปตามมาตรฐานการศึ กษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 มาตรฐานที่ 2
ในปี การศึกษา2562โรงเรี ยน.บ้านโคก จึ งได้จดั ทาโครงการนี้ ข้ ึ นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนให้ได้มาตรฐานการศึ กษา บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขอบข่ายและตัวบ่งชี้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมี
คุณธรรม
จริ ยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์

ข้อมูลฐาน %
(2561)

เป้าหมาย %
(2562)

ขอบข่าย :
2.1 ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตร

82

83

2.2 เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ

88

88

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

83

88

2.4 ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม

83

88

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
กิจกรรม/นวัตกรรม

สรุ ปรายงานผลการประเมินคุณลักษณะ

ช่วงเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบ

อันพึงประสงค์ตามหลักสู ตร

16 พฤษภาคม พ.ศ.2562

5,000

ถึง

กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ น้องไหว้พี่
พี่ไหว้นอ้ ง

นางสาวจินตนา บุญสายยัง
และคณะครู

31 มีนาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมกลุ่มสี
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและปลูกต้น
หมากค้อ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
1. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสู ตร
2. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีความเอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผูม้ ีพระคุณ

5,000

เกณฑ์ประเมินผล/เครื่ องมือ
1.แบบประเมินมาตรฐานด้าน
ผูเ้ รี ยนมฐ.ที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.5
2.แบบประเมินการเป็ นลูกที่ดี
3.แบบประเมินคุณลักษณะ

3. ร้อยละของนักเรี ยนที่มียอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง อันพึงประสงค์

การประเมินผล
1.การสังเกต
2.สัมภาษณ์/สอบถาม
3.การสังเกต
4.การประเมิน
5.ตรวจเอกสาร

การประเมินผล

หลักฐานเชิงประจักษ์
4. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนา 4.แบบประเมินพฤติกรรมตาม
สิ่ งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ความสาเร็ จรายมาตรฐาน
5.แบบเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรี ยน
/รายมาตรฐาน
6.แบบประเมินความพึงพอใจ
7.รายงานผลการจัดกิจกรรม

ลงชื่อ ...............................................ผูเ้ สนอโครงการ ลงชื่อ........................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางสาวจินตนา บุญสายยัง)

(นายบุญชู สี หะวงศ์)

โครงการ ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนในด้านทักษะการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สนอง มฐ.ที่ 3

หลักการและเหตุผล เพื่อให้การดาเนินโครงการส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนในด้านทักษะการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้ และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องและเป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553
มาตรฐานที่ 3 โรงเรี ยนบ้านโคกจึงได้จดั ทาโครงการนี้ข้ ึนมาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนให้ได้มาตรฐานการศึกษา บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขอบข่ายและตัวบ่งชี้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
มีทกั ษะใน
การแสวงหา
ความรู ้ดว้ ย
ตนเอง
รักเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลฐาน %
(2561)

เป้าหมาย %
(2562)

ขอบข่าย :
3.1 มีนิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุดแหล่ง
เรี ยนรู ้ และสื่ อต่างๆรอบตัว

83

85

3.2 มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้
เพิ่มเติม

83

88

3.3 เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่าง
กัน

83

88

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนาเสนอผลงาน

79

80

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561

กิจกรรม

ช่วงเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง

16 พฤษภาคม พ.ศ.
2562

10,000

กิจกรรมภาษาไทย – ภาษาอังกฤษวันละคา
กิจกรรมสิ บค้นงานจากอินเตอร์เน็ต

ผูร้ ับผิดชอบ

นางสาวจินตนา บุญสายยัง
และคณะครู

ถึง
31 มีนาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมแข่งขันวิชาการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้ น

10,000

การประเมินผล

ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
1. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีนิสยั รักการอ่านและ
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรี ยนรู ้ และสื่ อต่างๆ รอบตัว
2. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู
พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้

เกณฑ์ประเมินผล/เครื่ องมือ
1.บันทึกการเข้าร่ วมกิจกรรม
2.แบบประเมินการอ่าน ฟัง ดู พูดเขียน
3.แผนการจัดการเรี ยนรู ้
4.แบบประเมินมาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนมฐ.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.4

การประเมินผล
1.การสังเกต
2.สัมภาษณ์/สอบถาม
3.การประเมิน
4.การทดสอบ
5.ตรวจเอกสาร

เพิ่มเติม
3.ร้อยละของนักเรี ยนที่มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้
ระหว่างกัน
4. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีใช้เทคโนโลยีในการ
เรี ยนรู ้และนาเสนอผลงาน

ลงชื่อ .............................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวจินตนา บุญสายยัง)

5.แบบประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ความสาเร็ จรายมาตรฐาน
6.เครื่ องมือการเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรี ยน/รายมาตรฐาน
7.บันทึกผลการศึกษาเรี ยนรู ้และใช้การค้นคว้า
ทางอินเตอร์เน็ต
8. สถิติการเข้าใช้หอ้ งสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์
ของแต่ละห้อง
9. ผลการแข่งขันกิจกรรม
10.แบบประเมินความพึงพอใจ

หลักฐานเชิงประจักษ์

ลงชื่อ........................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายบุญชู สี หะวงศ์)

4) โครงการ ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ และการตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้ อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
มฐ.ที่ 4

หลักการและเหตุผล เพื่อให้การดาเนิ นโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ และการ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล และ สอดคล้องเป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
พ.ศ. 2553 มาตรฐานที่ 4 ในปี การศึกษา2562โรงเรี ยนบ้านโคก จึงจัดทาโครงการนี้ข้ ึนมาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนให้ได้มาตรฐาน
การศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถใน
การในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ สมเหตุสมผล

ขอบข่ายและตัวบ่งชี้

ข้อมูลฐาน %
(2561)

เป้าหมาย %
(2562)

ขอบข่าย :
4.1 สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่ อสาร
โดยการพูดหรื อเขียนตามความคิดของตนเอง

83

88

4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ไขปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการ
ของตนเอง

85

88

4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ

85

88

4.4 มีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ

85

88

สนอง

ภูมิใจ
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่อง
กิจกรรมความเป็ นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมส่ งเสริ มนิสยั รักการอ่าน
กิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทางBBL

รวมงบประมาณทั้งสิ้ น

ช่วงเวลาดาเนินงาน
16 พฤษภาคม พ.ศ.
2562

งบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบ
นางสาวจินตนา บุญสายยัง

10,000

ถึง
31 มีนาคม พ.ศ.
2562

10,000

และคณะครู

การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ

เกณฑ์ประเมินผล/เครื่ องมือ

การประเมินผล

1. ร้อยละ..ของนักเรี ยนที่สามารถสรุ ปความคิดจากเรื่ องที่
อ่าน ฟัง และดู และสื่ อสารโดยการพูด หรื อเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
2. ร้อยละ...ของนักเรี ยนที่นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
3. ร้อยละ...ของนักเรี ยนที่กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล ประกอบ
4. ร้อยละ....ของนักเรี ยนที่มีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

1.แบบสรุ ปรายงานร้อยละผูเ้ รี ยนที่ผา่ น
เกณฑ์ประเมินความสามารถด้านการ
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
2.แบบสรุ ปรายงานร้อยละผูเ้ รี ยนที่ผา่ น
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะสาคัญของ
ผูเ้ รี ยน
3.เอกสาร/หลักฐานการวัดและ
ประเมินผล
4.แบบประเมินมาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน
มฐ.ที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-4.4
5.แบบประเมินด้านการอ่านและเขียน
6.แบบประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ความสาเร็ จรายมาตรฐาน

1.การสังเกต
2.สัมภาษณ์/สอบถาม
3.ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
4.ตรวจเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์
5.รายงานประจาปี ของ
โรงเรี ยน

ลงชื่อ ...............................................ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื่อ................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

(นางสาวจินตนา บุญสายยัง)

(นายบุญชู สี หะวงศ์)

5) โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน

สนอง มฐ.ที่ 5

หลักการและเหตุผล ตามที่ สพฐ. ได้กาหนดจุดเน้นในแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 จุดเน้นข้อที่ 1
ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้ น ใน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก คื อ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 6
และ จากการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ ด้านผูเ้ รี ยนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไว้ว่า ผูเ้ รี ยน
ควรได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะที่จาเป็ นในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ เน้นการจัดการ
เรี ยนการสอนโดยใช้วิธีการสอนที่ หลากหลายอย่างเป็ นกระบวนการเพื่อมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะวิธีการหาความรู ้ สามารถ
นาไปใช้ในชีวินประจาวันได้จริ ง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนิ นโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน เป็ นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
และสอดคล้องเป็ นไปตามมาตรฐานการศึ กษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 มาตรฐานที่ 5 ในปี
การศึกษา 2562 โรงเรี ยนบ้านโคกจึงจัดทาโครงการนี้ข้ ึนมาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนให้ได้มาตรฐานการศึกษา บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขอบข่ายและตัวบ่งชี้

วัตถุประสงค์

ฐานข้อมูล เป้าหมาย
ปี 2561

1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนให้สูงขึ้นและ

ขอบข่าย : เป็ นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามหลักสู ตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1- ป. 6

ให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะ

ปี การศึกษา 2562

ปี 2561

ที่จาเป็ นตามหลักสู ตร

5.1.ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์
1.ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนชั้นป.1-ป. 6 มีผลสัมฤทธิ์ ทาง

81

82

80

82

80

81

80

82

80

83

80

85

80

88

การเรี ยนกลุ่มสาระภาษาไทยสู งขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 6
2.ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนชั้นป.1-ป. 6 มีผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์สูงขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 6
3.ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนชั้นป.1-ป. 6 มีผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สูงขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 6
4.ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนชั้นป.1-ป. 6 มีผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯสู งขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 6
5 . ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนชั้นป.1-ป. 6 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนกลุ่มสาระสุ ขศึกษาและพลศึกษาสู งขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 6
6.ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนชั้นป.1-ป. 6 มีผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนกลุ่มสาระศิลปะสู งขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 6
7.ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนชั้นป.1-ป. 6 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯสู งขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 6
8.ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนชั้นป.1-ป. 6 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

50

52

80

88

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษสู งขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 6
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไป
ตามเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด)
ขอบข่ายและตัวบ่งชี้

วัตถุประสงค์

ฐานข้อมูล เป้าหมาย

5.3 ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็ นไป

ปี 2561

ปี 2561

83

88

45

50

ตามเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด)
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด)
ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562
กิจกรรม

ช่วงเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

16 พฤษภาคม พ.ศ.2562

14,100

ถึง

กิจกรรมสอนเสริ มหลังเลิกเรี ยน
กิจกรรมวันสุ นทรภู่ วันภาษาไทย วันวิทยาศาสตร์

นางสาวจินตนา บุญสายยัง
และคณะครู

31 มีนาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
รวมงบประมาณ

14,100

การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ

เกณฑ์ประเมินผล/เครื่ องมือ

การประเมินผล

1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์

1.แบบประเมินสมรรถนะสาคัญ

1.การสังเกต

2. ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตาม
เกณฑ์

2.แบบประเมินการอ่านคิด

2.การสอบถาม

วิเคราะห์และเขียนสื่ อความ

3.ความสามารถ

3. ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็ นไปตาม
เกณฑ์

3.แบบทดสอบ

ในการสื่ อสาร

4. ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์

4.รายงานผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนแต่ละวิชา

5.ผลการทดสอบระดับชาติ

ลงชื่อ ...............................................ผูเ้ สนอโครงการ ลงชื่อ........................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางสาวจินตนา บุญสายยัง)

(นายบุญชู สี หะวงศ์)

6) โครงการ ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านทักษะการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริ ต
มฐ.ที่ 6

หลักการและเหตุผล ตามที่ สพฐ. ได้กาหนดจุดเน้นในแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 จุดเน้นข้อที่ 2 ด้าน
การสร้างทางเลือกในการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรี ยนทุกคนเข้า ถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ ถึง ได้ศึกษาต่อและประกอบ
อาชี พ และ สพป.เลย เขต 3 ได้ประกาศจุดเน้นให้ทุกโรงเรี ยนได้นาไปปฏิ บตั ิ ในปี การศึ กษา2562ในข้อที่ 4 และจากรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. ได้ให้ขอ้ เสนอแนะให้โรงเรี ยนได้ดาเนิ นการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนผ่านโครงงาน
อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของโรงเรี ยนสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด ดังกล่าวข้างต้น และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 มาตรฐานที่ 6 ในปี การศึกษา2562
โรงเรี ยนบ้านโคก จึงจัดทาโครงการนี้ข้ ึนมาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนให้ได้มาตรฐานการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

ขอบข่ายและตัวบ่งชี้

ขอบข่าย :
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการ
ทางาน รักการทางาน สามารถ
4.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจต
4.2 ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางาน และภูมิใจใน

ข้อมูลฐาน%
(2561)

เป้าหมาย %
(2562)

85

88

85

88

สนอง

คติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต

ผลงานของตนเอง
4.3 ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

83

88

4.4 มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับ
อาชีพ ที่ตนเองสนใจ

88

88

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
กิจกรรม
กิจกรรมเศรษฐกิจพอพียง (เพาะเห็ด ผักสวน
ครัว เลี้ยงปลาดุก ปลุกปาล์ม ปลูกต้นหมากค้อ )
กิจกรรมการเรี ยนรู ้การแหล่งเรี ยนรู ้ภายในและ
ภายนอกโรงเรี ยน
กิจกรรมการออมทรัพย์ (ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ สาขานาแห้ว)
รวมงบประมาณทั้งสิ้ น

การประเมินผล

ช่วงเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

16 พฤษภาคม พ.ศ.2562

4,400

ถึง

ผูร้ ับผิดชอบ

นางนันทิวา ทองพุฒิ
นางสาววัชรากร พาภักดี

31 มีนาคม พ.ศ. 2562

4,400

ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ

เกณฑ์ประเมินผล/เครื่ องมือ

การประเมินผล

1. ร้อยละ..ของนักเรี ยนที่มีทกั ษะในการจัดการและการทางานให้ 1.แบบประเมินพฤติกรรมตามตัว 1.การสังเกต
สาเร็ จ
บ่งชี้ความสาเร็ จรายมาตรฐาน
2.สัมภาษณ์/สอบถาม
2.แฟ้มสะสมงาน
2. ร้อยละ. ของนักเรี ยนที่มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน
3.ประเมินผลการ
ละเอียด รอบคอบในการทางาน ทางานอย่างมีความสุ ข
3.ผลงานนักเรี ยนรายบุคคล/ราย ปฏิบตั ิกิจกรรม
กลุ่ม
พัฒนางาน และภูมิใจในงานของตน
4.ตรวจเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์
4.แบบประเมินมาตรฐานด้าน
3. ร้อยละ...ของนักเรี ยนที่ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
ผูเ้ รี ยนมฐ.6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1-6.4
5.รายงานประจาปี
4. ร้อยละ..ของนักเรี ยนที่มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพที่สุจริ ต
และหาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
ของโรงเรี ยน

ลงชื่อ ...............................................ผูเ้ สนอโครงการ ลงชื่อ........................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางนันทิวา ทองพุฒิ)

(นายบุญชู สี หะวงศ์)

7) โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ สนอง มฐ.ที่ 7

หลักการและเหตุผล ตามที่ สพฐ. ได้ประกาศจุดเน้นในแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จุดเน้นข้อที่ 2 เรื่ อง
จุดเน้น การพัฒนาครู ผูบ้ ริ หาร และ บุคลากรทางการศึ กษาได้รับการเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน และ สพป. เลย เขต 3
ได้กาหนดเป้าประสงค์ในด้านการพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเต็มตาม
ศักยภาพ และจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานรอบ โดย สมศ. ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
ด้านครู ผสู ้ อนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไว้วา่ ครู ทุกคนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นกรอบในการพัฒนา ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสู ตร การ
จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การพัฒนาสื่ อ การประเมินตามสภาพจริ งตลอดจนการใช้กระบวนการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหา
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และจัดให้มีการนาเสนอผลการพัฒนาตนเองของครู ในช่วงชั้นต่าง
ๆ เป็ นระยะอย่างต่อเนื่ องโดยเน้นที่ผลการปฏิบตั ิงานจริ ง ผลการพัฒนาตนเองของครู ย่อมสะท้อนถึงการประกันคุณภาพด้านการ
จัดการเรี ยนการสอนของครู อย่างแท้จริ ง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนิ นโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องและเป็ นไปตามมาตรฐานการศึ กษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 7 โรงเรี ยนบ้านโคก.จึง
จัดทาโครงการนี้ข้ ึนมาเพื่อพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ขอบข่ายและตัวบ่งชี้

ข้อมูลฐาน%
(2561)

เป้าหมาย%
(2562)

ขอบข่าย :
เพื่อให้ครู
ปฏิบตั ิงานตาม
7.1 ครู มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
บทบาทหน้าที่
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและ 7.2 ครู มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผน
การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
เกิดประสิ ทธิ ผล

80

88

80

88

7.3 ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา

80

88

7.4 ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริ บทและภูม
ปัญญาของท้องถิ่นมาบรู ณาการในการจัดการเรี ยนรู ้

80

88

7.5 ครู มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

80

88

7.6 ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และแก่ไขปัญหาให้แก้ผเู ้ รี ยนทั้งด้านการ
เรี ยน และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

80

88

7.7 ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน

80

88

7.8 ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของ

80

88

สถานศึกษา
80

7.9 ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ

88

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
กิจกรรม

ช่วงเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบ

16 พฤษภาคม พ.ศ.2562

5,000

นางสาวจินตนา บุญสายยัง

กิจกรรมวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนรายบุคคล
กิจกรรมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
กิจกรรมผลิตสื่ อและนวัตกรรม

ถึง

กิจกรรมช่วยเหลือดูแลผูเ้ รี ยน

31 มีนาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมสอนเสริ มนอกเวลา
กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
กิจกรรมวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น
กิจกรรมBBL

และคณะครู

รวมงบประมาณทั้งสิ้ น

5,000

การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ

เกณฑ์ประเมินผล/เครื่ องมือ

1. ครู มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

1.แบบประเมินแผนจัดการ
เรี ยนรู ้

2. ครู มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวาง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน

2.แบบประเมินการจัดการ
เรี ยนรู ้

3. ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง 3.เครื่ องมือวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู ้
บุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา
4. ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ การนาบริ บทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
5. ครู มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
6. ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู ้ รี ยน ทั้งด้าน
การเรี ยน และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7. ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนา การจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาที่ตน

4.แบบประเมินตนเองของครู
5.แบบวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน
รายบุคคล
6.รายงานการวิจยั /รายงาน
การศึกษาค้นคว้า

การประเมินผล
1.การสังเกต
2.สัมภาษณ์/สอบถาม
3.แฟ้มข้อมูลนักเรี ยน
รายบุคคล
4.ตรวจเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์
5.รายงานประจาปี ของ
โรงเรี ยน

รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
8. ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
9. ครู จดั การเรี ยนการสอน ตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ
ลงชื่อ ...............................................ผูเ้ สนอโครงการ ลงชื่อ........................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางสาวจินตนา บุญสายยัง)

(นายบุญชู สี หะวงศ์)

8) โครงการ พัฒนาผูบ้ ริ หารด้านการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล สนอง มฐ.ที่ 8
หลักการและเหตุผล ตามที่ สพฐ. ได้ประกาศจุดเน้นในแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 จุดเน้นข้อที่ 3 เรื่ อง

จุดเน้น การพัฒนาครู ผูบ้ ริ หาร และ บุคลากรทางการศึกษาได้รับการเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน และ สพป. เลย เขต 3ได้
กาหนดเป้าประสงค์ในด้านการพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเต็มตาม
ศักยภาพ และ จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สมศ. ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
ด้านผูบ้ ริ หารสถานศึกษาไว้วา่ ผูบ้ ริ หารควรพัฒนาระบบการประเมินความสาเร็ จของแผนพัฒนาให้สามารถยืนยันการบรรลุ
เป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพได้
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนิ นโครงการพัฒนาผูบ้ ริ หารด้านการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประสิ ทธิ ผล สอดคล้องและเป็ นไปตามมาตรฐานการศึ กษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 8 โรงเรี ยน
บ้านโคก จึงจัดทาโครงการนี้ข้ ึนมาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารให้ได้มาตรฐานการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์

ขอบข่ายและตัวบ่งชี้

เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร ขอบข่าย :
ปฏิบตั ิงานตาม
8.1 ผูบ้ ริ หารมีวิสยั ทัศน์และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
บทบาทหน้าที่
8.2 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมิน
อย่างมี
หรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
ประสิ ทธิ ภาพและ

ข้อมูลฐาน%
(2561)

เป้าหมาย%
(2562)

100

100

100

100

เกิดประสิ ทธิ ผล

8.3 ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
ไว้ในแผนปฏิบตั ิการ

100

100

8.4 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอานาจ

100

100

8.5 นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารการจัดการศึกษา

100

100

8.6 ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

100

100

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรม

กิจกรรมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
กิจกรรมนิเทศกากับติดตาม
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา
กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษาและผูป้ กครอง

ช่วงเวลา
ดาเนินงาน
16 พฤษภาคม
พ.ศ.2562

งบ

ผูร้ ับผิดชอบ

ประมาณ

3,000

นายบุญชู สี หะวงศ์

ถึง
31 มีนาคม พ.ศ.
2562

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
รวมงบประมาณ

3,000

การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ

เกณฑ์ประเมินผล/เครื่ องมือ

การประเมินผล

1. ผูบ้ ริ หารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้น 1.แบบสังเกตพฤติกรรมผูบ้ ริ หาร 1.การสังเกต
การพัฒนาผูเ้ รี ยน
2.แบบสอบถาม
2.สัมภาษณ์/สอบถาม
3.แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ของโรงเรี ยน
- ครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้

ข้อมูลผลการประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการ และการจัดการ
3. ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
4. ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อม
รับการกระจายอานาจ
5. นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หาร
การจัดการศึกษา
6. ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส่ การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

4.แผนปฏิบตั ิการประจาปี
5.แบบประเมินแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี
6.แบบประเมินความพึงพอใจ

- กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- ผูป้ กครอง
3.ตรวจเอกสาร หลักฐาน
เชิงประจักษ์

ลงชื่อ ...............................................ผูเ้ สนอโครงการ(หัวหน้า) ลงชื่อ........................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายบุญชู สี หะวงศ์ )

( นายบุญชู สี หะวงศ์ )

9) โครงการ สร้างเครื อข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรี ยน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผูป้ กครอง ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง
สนอง มฐ.ที่ 9

หลักการและเหตุผล จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึ กษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สมศ. ได้ให้
ข้อเสนอแนะในทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ว่า เนื่องจากชุมชนมีศกั ยภาพยังไม่เพียงพอในการให้ความร่ วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึ กษา โรงเรี ยนจึงควรสร้างเครื อข่ายผูป้ กครอง เช่น ชมรม สมาคมศิ ษย์เก่าและผูป้ กครอง ในการร่ วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อย่างเป็ นระบบต่อเนื่อง (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ : 4)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนิ นโครงการสร้างเครื อข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรี ยน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน ผูป้ กครอง ชุ มชน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและหน่ วยงานองค์กรที่ เกี่ ยวข้องมี ประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องและ
เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 9 โรงเรี ยนบ้านโคก จึงได้จดั ทาโครงการนี้
ขึ้นในปี การศึกษา2562ในครั้งนี้
วัตถุประสงค์

ขอบข่ายและตัวบ่งชี้

เพื่อให้คณะกรรมการ ขอบข่าย :
สถานศึกษา และ
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
ผูป้ กครอง ชุมชน
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
ปฏิบตั ิงานตาม

ข้อมูลฐาน%
(2561)

เป้าหมาย%
(2562)

77

80

78

80

บทบาทหน้าที่

การดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมาย

อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล

9.3 ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
พัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านต่างๆ

80

88

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
กิจกรรม
กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา
และผูป้ กครอง
กิจกรรมร่ วมงานกับชุมชน
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

ช่วงเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบ

16 พฤษภาคม พ.ศ.2562

7,000

นายบุญชู สี หะวงศ์

ถึง
31 มีนาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาโรงเรี ยนร่ วมกับชุมชน

รวมงบประมาณ

7,000

การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ

เกณฑ์ประเมินผล/เครื่ องมือ

การประเมินผล

1. คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระเบียบ
กาหนด
2. คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมาย
3. ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา

1.แบบประเมินด้านการจัด
การศึกษามาตรฐานที่ 9.1-9.3
2.รายงานการปะชุม
3. แบบสัมภาษณ์
4. แบบประเมินความพึงพอใจ

1.การสังเกตพฤติกรรม
การร่ วมกิจกรรม
2.สัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง
-ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
-กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
-ผูป้ กครอง
-นักเรี ยน
3.ตรวจเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์
4.รายงานประจาปี ของ
โรงเรี ยน

ลงชื่อ ...............................................ผูเ้ สนอโครงการ(หัวหน้า)
( นายบุญชู สี หะวงศ์)

ลงชื่อ........................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายบุญชู สี หะวงศ์)

10) โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
สนอง มฐ.ที่ 10

หลักการและเหตุผล จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึ กษาระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน โดย สมศ. ได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้ว่า ควรเร่ งพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความทันสมัย โดยหลักสู ตรควรเน้นการใช้แหล่งเรี ยนรู ้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสาคัญกับการนาหลักสู ตรไปสู่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินโครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาและการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรี ยนรู ้และการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้านตามหลักสู ตรสถานศึกษา สอดคล้องและเป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 10 ในปี การศึกษา2562โรงเรี ยนบ้านโคก จึงจัดทาโครงการนี้ข้ ึน เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้
มาตรฐานการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์

ขอบข่ายและตัวบ่งชี้

ขอบข่าย :
เพื่อให้
สถานศึกษามีการ
10.1 หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
จัดทาหลักสู ตร
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด
กระบวนการ
ความสามารถและความสนใจ
เรี ยนรู ้ และ

ข้อมูลฐาน%
(2561)

เป้าหมาย%
(2562)

85

88

83

88

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน
อย่างรอบด้าน

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน

85

88

10.4 สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
จนสรุ ปความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง

88

88

10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุ งการเรี ยน
การสอนอย่างสม่าเสมอ

83

88

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยน
ทุกคน

85

88

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ภายในและ
ภายนอก
กิจกรรมคัดกรองนักเรี ยน
กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
กิจกรรมการนิเทศกากับติดตาม

ช่วงเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

16 พฤษภาคม พ.ศ.
2562
ถึง
31 มีนาคม พ.ศ.
2562

3,000

ผูร้ ับผิดชอบ
นายบุญชู สี หะวงศ์
และคณะครู

การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ

เกณฑ์ประเมินผล/เครื่ องมือ

1. หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตาม

1.แบบสอบถาม
2. แบบประเมินมาตรฐาน
ด้านการจัดการศึกษา
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจ
มาตรฐานที่ 10
3. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนอง
3.แบบสารวจและคัดกรองนักเรี ยน
รายบุคคล
ความต้องการ
4. แบบบันทึกการนิเทศภายใน
4. สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู ้
5.แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
ได้ดว้ ยตนเอง
6.เครื่ องมือระบบดูแลช่วยเหลือ
5. นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่าง นักเรี ยน
สม่าเสมอ
7. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผูเ้ รี ยน
6. จัดระเบียบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน
ลงชื่อ ...............................................ผูเ้ สนอโครงการ(หัวหน้า)
(นายบุญชู สี หะวงศ์)

ลงชื่อ........................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายบุญชู สี หะวงศ์)

การประเมินผล
1.สังเกต
พฤติกรรม
2.สอบถามความ
คิดเห็นของผูเ้ รี ยน
3.บันทึกการนิเทศ
เยี่ยมชั้นเรี ยน
4.บันทึกการเยี่ยม
บ้านนักเรี ยน

11) โครงการ พัฒนา ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในห้องเรี ยนและบริ เวณโรงเรี ยนให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้และการพัฒนา ผูเ้ รี ยนอย่างเต็มตามศักยภาพ
สนอง มฐ.ที่ 11

หลักการและเหตุผล การพัฒนาและปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ห้องพิเศษต่างๆ รวมทั้งสภาพบริ เวณ
โรงเรี ยน อาคารเรี ยนให้ มี ค วามมั่น คง สะอาดและปลอดภัย มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกพอเพี ย ง อยู่ ใ นสภาพใช้ก ารได้ดี
สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น มีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน ย่อมส่ งผลต่อบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู ้และการพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินโครงการพัฒนา ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในห้องเรี ยนและบริ เวณโรงเรี ยนให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้
และการพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องและเป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายใน มาตรฐานที่ 11 ในปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนบ้านโคก จึงจัดทาโครงการนี้ข้ ึนมาเพื่อปรับปรุ ง พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมให้ได้มาตรฐานการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์

ขอบข่ายและตัวบ่งชี้

เพื่อให้สถานศึกษา ขอบข่าย :
มีการจัดสภาพ
11.1 ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและปลอดภัย
แวดล้อมและการ
มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี
บริ การที่ส่งเสริ ม
สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น มีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน

ข้อมูลฐาน%
(2561)

เป้าหมาย%
(2562)

88

89

ให้ผเู ้ รี ยนพัฒนา
เต็มศักยภาพ

11.2 จัด โครงการ กิ จกรรมที่ ส่ งเสริ มสุ ข ภาพอนามัย และความปลอดภัย
ของผูเ้ รี ยน

85

88

11.3 จัดห้องสมุดที่ ให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองหรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม

85

88

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
กิจกรรม

ช่วงเวลาดาเนินงาน

กิจกรรมปรับปรุ งอาคารเรี ยน และพัฒนา
สภาพแวดล้อม
กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพผูเ้ รี ยน

งบประมาณ

นายบุญชู สี หะวงศ์
16 พฤษภาคม พ.ศ.2562

3,000

ถึง

กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน

นางยุพิน นนทะโคตร
นางสาวจินตนา บุญสายยัง

31 มีนาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมหน้าเสาธง
รวมงบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบ

3,000

การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ

เกณฑ์ประเมินผล/เครื่ องมือ

1.แบบประเมินมาตรฐาน
1. ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การได้
ด้านการจัดการศึกษาตัวชี้วดั
ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น และมีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
ที่ 11.1-11.3
2. จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและ
2.แบบประเมินความพึงพอใจ
ความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
3. แบบสอบถามความต้องการ
3. จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อ

การประเมินผล
1.การสังเกต
2.การประเมิน
3.ตรวจหลักฐานตาม
สภาพจริ ง

ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองและหรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม

ลงชื่อ ...............................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายบุญชู สี หะวงศ์)

ลงชื่อ........................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายบุญชู สี หะวงศ์)

12) โครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553
สนอง มฐ.ที่ 12
หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาหนดจุดมุ่งหมาย และ
หลักการของการจัดการศึกษา ที่ตอ้ งมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยกาหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และในวรรคสอง บัญญัติวา่ ระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2553

ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสอดคล้องและเป็ นไปตามจุดเน้นของ สพฐ.และเป็ นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 12 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนบ้านโคกจึง
จัดทาโครงการนี้ข้ ึนมาเพื่อปรับปรุ ง พัฒนาการประกันคุณภาพภายในและภายนอกให้ได้มาตรฐานการศึกษา บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์

ขอบข่ายและตัวบ่งชี้

ขอบข่าย :
เพื่อให้
สถานศึกษามีการ
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ข้อมูลฐาน%
(2561)

เป้าหมาย%
(2562)

83

88

ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาตามที่
กาหนดใน
กฎกระทรวง

12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

85

88

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

85

88

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

85

88

12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

83

88

12.6 จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

83

88

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
กิจกรรม

ช่วงเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

กิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา
กิจกรรมกาหนดตั้งค่าเป้าหมายของมาตรฐาน
การศึกษา
กิจกรรมปรับปรุ งพัฒนาระบบการบริ หารเพื่อเป็ น

ผูร้ ับผิดชอบ
นายบุญชู สี หะวงศ์

16 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ถึง

1,500

นางยุพิน นนทะโคตร
และคณะครู

องค์กรคุณภาพ

31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พัฒนาระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
สื่ อสาร
กิจกรรมประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนประจาปี
กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมการจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี

รวมงบประมาณทั้งสิ้ น
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ

1,500
เกณฑ์ประเมินผล/เครื่ องมือ

การประเมินผล

1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1.มาตรฐานการศึกษา

1. การสังเกต

2. จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

2.แผนปฏิบตั ิการ

2. การสอบถาม

3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

3. การสัมภาษณ์

3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

4.สารสนเทศโรงเรี ยน
5.รายงานการจัดทา SAR

4. ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

6.รายงานการควบคุมภายใน

5. นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ลงชื่อ ...............................................ผูเ้ สนอโครงการ(หัวหน้า)
(นายบุญชู สี หะวงศ์)

ลงชื่อ........................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายบุญชู สี หะวงศ์)

13) โครงการ ส่งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นสาหรับการจัดการเรี ยนรู ้ในการพัฒนาการศึกษา สนอง มฐ.ที่ 13

หลักการและเหตุผล ความสาคัญของสังคมแห่งการเรี ยนรู ้คือสังคมแห่ งภูมิปัญญาเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นได้ในทุกเวลาทุกสถานที่
ของคนทุกคนในทุกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คนจะพัฒนาตนเองได้ตอ้ งแสวงหาความรู ้อยูเ่ สมอ ถ้ามีแหล่งเรี ยนรู ้ให้ศึกษาค้นคว้า
และคนรู ้จกั วิธีแสวงหาความรู ้ยิ่งสามารถเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ ได้มากขึ้น เมื่อเรี ยนรู ้ได้มากขึ้นก็สามารถสร้างความรู ้ใหม่ได้มากขึ้น เมื่อ
นามาบูรณาการระหว่างความรู ้เก่ากับความรู ้ใหม่ก็จะเกิดความรู ้ใหม่ข้ ึนมาอีก สามารถนาไป ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น เป็ นวงจรที่
ต่อเนื่องไม่สิ้นสุ ดที่เรี ยกว่า “วงจรแห่งการเรี ยนรู ้”
ดังนั้น เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นสาหรับการจัดการเรี ยนรู ้ในการพัฒนาการศึกษาสอดคล้อง

และเป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 13 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนบ้านโคก จึง
จัดทาโครงการนี้ข้ ึนมาเพื่อส่งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นสาหรับการจัดการเรี ยนรู ้ในการพัฒนาการศึกษา ให้ได้
มาตรฐานการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
เพื่อส่ งเสริ ม
สนับสนุน
ให้สถานศึกษา
เป็ นสังคมแห่งการ
เรี ยนรู ้

ขอบข่ายและตัวบ่งชี้

ข้อมูลฐาน%
(2561)

เป้าหมาย%
(2562)

85

88

ขอบข่าย :
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

79

80

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน
ร่ วมกับชุมชน

ช่วงเวลาดาเนินงาน
16 พฤษภาคม พ.ศ.
2562

งบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบ
นายบุญชู สี หะวงศ์

5,500

ถึง

กิจกรรมระบบช่วยเหลือดูแลนักเรี ยน

31 มีนาคม พ.ศ.
2562
รวมงบประมาณทั้งสิ้ น

5,500

การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
1. มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากร

การประเมินผล/เครื่ องมือ

วิธีการประเมินผล

1. แบบสอบถาม

1. การสังเกต

2. แบบประเมิน

2. สอบถาม

ของสถานศึกษารวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

3. บันทึกการใช้แหล่งเรี ยนรู ้

2. มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชน

4. รายงานผลการดาเนินงาน

3. ประเมินผล

และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ ...............................................ผูเ้ สนอโครงการ(หัวหน้า)
(นายบุญชู สี หะวงศ์)

ลงชื่อ........................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายบุญชู สี หะวงศ์)

14. โครงการส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา(ยิม้ ไส ไหว้สวย)
สนองมาตรฐานที่ 14
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั มีความเจริ ญด้านเทคโนโลยีและมีการสื่ อเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อการเรี ยนรู ้ อย่างไรก็ตามโรงเรี ยนยังคงส่งเสริ ม พัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ดังนั้นในปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนบ้านโคกจึงได้ดาเนินการโครงการนี้ข้ ึน ซึ่งจะเป็ นโครงการปลูกฝังการไหว้ เพื่อให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ
ได้อย่างถูกต้องและนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสมและเป็ นการปลูกฝังในเด็กให้มีมารยาทไทยและเห็นคุณค่าของการไหว้ และให้ได้
มาตรฐานการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์
ขอบข่ายและตัวบ่งชี้
ฐานข้อมูล
เป้ าหมาย
ปี 2561

ปี 2561

เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม มารยาท ขอบข่าย: มฐ.14 การพัฒนาสถานศึกษาขอบข่ายให้บรรลุ
ไทยให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าของการไหว้ ตามเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น

83

88

14.1 จัดโครงการและกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริ มและพัฒนาอัต
ลักษณ์ผเู ้ รี ยน(ยิม้ ไส ไหว้สวย)

85

88

14.2 ผลการดาเนินงานเพื่อส่งเสริ มและพัฒนา
อัตลักษณ์ผเู ้ รี ยน (ยิม้ ไส ไหว้สวย)

83

88

ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรม

ช่วงเวลาดาเนินงาน

กิจกรรมครู ไหว้ครู พี่ไหว้นอ้ ง น้องไหว้พี่

ผูร้ ับผิดชอบ
นางสาววัชรากร พาภักดี

16 พฤษภาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมมารยาทไทย

2,114

ถึง

กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ

งบประมาณ

31 มีนาคม พ.ศ. 2562
2,114

รวมงบประมาณ
การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ

การประเมินผล/เครื่ องมือ

1.ร้อยละของนักเรี ยนที่ปฏิบตั ิตนการไหว้ตามมารยาทไทย

1.แบบสังเกต

2.ร้อยละของนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมตามนโยบายหน่วยงาน
ต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.แบบประเมินความพึงพอใจ
3.รายงานผลการจัดกิจกรรม

วิธีการประเมินผล
1.การสังเกตการเข้าร่ วม
กิจกรรม
2.การสอบถาม
3.การสัมภาษณ์

ลงชื่อ ...............................................ผูเ้ สนอโครงการ(หัวหน้า)
(นางสาววัชรากร พาภักดี)

ลงชื่อ........................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายบุญชู สี หะวงศ์)

