แผนปฏิบัติการ
ประจำปการศึกษา 256๓

โรงเรียนบานไชยสอ

ศูนยเครือขายวังหินลาดหนองไผไชยสอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
แผนปฏิบัติการประจำ ปการศึกษา 256๓ ของโรงเรียนบานไชยสอ เลมนี้ จัดทำขึ้นตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเพื่อใหสอดคลองกับ แผนพั ฒนาคุณ ภาพการจัดการศึกษาป
การศึกษาของโรงเรียนบ านไชยสอ ระหวา งป การศึกษา 256๓ ถึงป การศึกษา 256๔ เพื่ อใชเป นเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาประจำปการศึกษา 256๓ โดยความรวมมือจากทุกฝายที่
เกี่ยวของ ซึ่งไดนำผลการประเมินในปการศึกษาที่ผานมา มาเปนขอมูลสำหรับการกำหนดเปาหมาย และ
ปรับปรุงแกไขโครงการ ตามความตองการจำเปนใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันปญหา และความจำเปน
เรงดวน ภายใตเงื่อนไขที่มีทรัพยากร ปจจัย ในการปฏิบัติงานที่มีอยางจำกัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
การจัดการศึกษาและไดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตอไป
ทั้ งนี้ แผนปฏิ บั ติ การประจำ ป การศึก ษา 256๓ ของโรงเรีย นบ านไชยสอ เลม นี้ ได รับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบรอยแลว
ขอขอบคุณ กลุมนิเทศ ติด ตามและประเมิ นผลการจัด การศึก ษา สำนั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
การศึกษาขอนแกน เขต 5 ที่ใหความรูและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำและการเขียน
แผนปฏิบัติประจำป และขอขอบคุณคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นของโรงเรียน คณะครู ผูปกครอง และผู
มีสวนเกี่ยวของทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 256๓ ในครั้งนี้ และ
หวั งเปนอยางยิ่งวาผูมีสว นเกี่ย วของทุก ฝาย จะนำแผนไปสูการปฏิ บัติไดจริ ง อั น จะนำไปสู ก ารพั ฒ นา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตอไป

คณะผูจัดทำ
11 มิถุนายน 256๓

ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบานไชยสอ
เรื่อง ใหใชแผนปฏิบัตกิ ารประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบานไชยสอ
------------------------------------------------------------ตามกฎกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว า ด ว ยระบบ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 กำหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน โดยในขอ
5 กำหนดใหสถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป โดยเนนผูเรียน
เปนสำคัญ ทั้งนี้ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน และนอกจากนี้ใน
ขอ 16 (8) ยังกำหนดใหมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ซึ่งจะเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ
โรงเรีย นบา นไชยสอ จึงไดมีก ารศึกษาแผนพัฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึกษา พรอ มทั้ งได
วิเคราะหจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตางๆ และจัดทำรูปเลมแผนปฏิบัติการประจำป โดยวิธีการมี
ส ว นร ว มของหลายฝ า ยในการจั ด การศึ ก ษา ซึ่ ง ประกอบด ว ย ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู และทาง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรีย นบา นไชยสอ พิจ ารณาแลวเห็นวาแผนปฏิบัติการประจำป
ดังกลาวมีคุณภาพเหมาะสมตอการเผยแพรสูสาธารณชนเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จึงเห็นควร
อนุมัติใหใชแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบานไชยสอ เพื่อใหการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามีความเขมแข็งและมีป ระสิทธิภ าพอยางยั่งยืน ตามวาระการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายสำเนียง นอยพา)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓
ตามที่โรงเรียนบานไชยสอ ไดเสนอแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ ในวาระการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานไชยสอ แลวนั้น
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานโรงเรีย นบา นไชยสอ ไดพิ จ ารณาแผนปฏิ บั ติ โรงเรีย น
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ และมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 ทั้งนี้ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานไชยสอ ไดลงนามไวเปนหลักฐานเรียนรอยแลว

( นายสำเนียง นอยพา )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบานไชยสอ
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

สารบัญ
เรื่อง
ตอนที่ ๑ สภาพบริบททั่วไปของโรงเรียน
สวนที่ ๑ ประวัติโรงเรียน
- แผนที่ตั้งโรงเรียน
- สภาพชุมชน เขตบริการของโรงเรียน
- ปรัชญา/ปณิธาน/อัตลักษณ/เอกลักษณ
- สีประจำโรงเรียน
- อักษรยอของโรงเรียน
- ตราประจำโรงเรียน/ตนไมประจำโรงเรียน
- วิสัยทัศน
สวนที่ ๒ ขอมูลพื้นฐาน
- ขอมูลทั่วไปโรงเรียนบานไชยสอ
- ขอมูลนักเรียนโรงเรียนบานไชยสอ
- ขอมูลบุคลากรโรงเรียนบานไชยสอ
- รางวัลและผลงานดีเดน
- สภาพชุมชนโดยรวม
- ขอมูลดานงบประมาณ และทรัพยากร
- แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นและการใช
- ขอมูลทั่วไปโรงเรียนบานโนนทองหลาง (เรียนรวม)
- ขอมูลนักเรียนโรงเรียนบานโนนทองหลาง
- ขอมูลบุคลากรโรงเรียนบานโนนทองหลาง

หนา
๑
๑
๒
๒
๒
2
๓
๓
๔
๔
๖
๘
๑3
๑4
๑4
17
17
18

ตอนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- วิสัยทัศน
- พันธกิจ
- เปาหมาย
- กลยุทธ
- ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- เปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20
20
20
21
21
22

ตอนที่ ๓ แผนงาน/โครงการปการศึกษา 256๓
- กิจกรรมประจำ
- โครงการพิเศษ
- แผนการใชงบประมาณดำเนินโครงการ
- การดำเนินโครงการ

๒4
๒5
๒6
๒8

๑. โครงการตามแผนงานบริหารทั่วไป
- โครงการสรางความสัมพันธกับชุมชน
- โครงการสงเสริมการจัดการศึกษา
- โครงการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน
- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
๒. โครงการตามแผนงานบริหารวิชาการ
- โครงการพัฒนาคุณภาพหองเรียน สื่อ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา
- โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน
- โครงการประกันคุณภาพภายใน
- โครงการศึกษาแหลงเรียนรู
- โครงการพัฒนาหองสมุดเปนแหลงเรียนรู
- โครงการสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการพัฒนาการเรียนรูดวยสะเต็มศึกษา
- โครงการสงเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานเด็กปฐมวัย
๓. โครงการตามแผนงานบริหารบุคคล
- โครงการพัฒนาบุคลากร
๔. โครงการตามแผนงานบริหารงบประมาณ
- โครงการสาธารณูปโภค

29
31
๓3
๓6
๓9
๔2
๔4
๔7
๔9
51
๕3
๕6
๕9
61
๖4

ภาคผนวก
- คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผน
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ
- ขอมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. และขอเสนอแนะ

ตอนที่ 1

สภาพบริบททั่วไปของโรงเรียน (School Profile)
สวนที่ 1 ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยยอ
โรงเรียนบานไชยสอ ตั้งอยู หมูที่ ๑ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ศูนยเครือขาย
โรงเรียนวั งหิ นลาดหนองไผไชยสอ สังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาขอนแก น เขต ๕
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กอตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๔๖๙
โดยหลวงพินิจ พรมเขต ( นายดำ รัตนจันทร ) นายอำเภอภูเวียง นายเรือง ใจจันทึก ครูใหญคนแรก ได
อาศัยศาลาวัดไชยสอ ใหชื่อวา โรงเรีย นประชาบาล ตำบลชุมแพ ๒ (วัดไชยสอ ) และตอมาวัน ที่ ๑๖
เมษายน ๒๔๘๒ ไดยายมาปลูกสรางในที่ดินดานทิศเหนือของหมูบานติดถนนมลิวรรณ ปจจุบันโรงเรียนได
จัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา ผูบริหารโรงเรียน คือ นางศิรริ ัตน อนุตรี
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบานไชยสอ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ถนนมลิวรรณ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแกน

สภาพชุมชน เขตบริการของโรงเรียน
๑) สภาพชุม ชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลัก ษณะแบบดั้งเดิม มี ป ระชากรประมาณ ๑,๐๐๐ คน
ประกอบดวย ๒ หมู คือหมู ที่๑ และ ๒ อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำนา ทำไร รับจางทั่วไป สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ การปลูกผัก
๒) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ ป.๖ อาชีพหลัก คือ ทำไร ทำนา สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยตอ
ครอบครัว ๔ คน
ปรัชญาโรงเรียน
ปญญา ทนํ โหติ : ปญญาเปนทรัพยอันประเสริฐ
ปณิธานของโรงเรียน
“จริยธรรมดีเดน เนนมาตรฐาน การเรียนรู สูความเปนมนุษยที่สมบูรณ”
อัตลักษณ
“ อยูอยางพอเพียง เคียงคูคุณธรรม ”
เอกลักษณของโรงเรียน
“ โรงเรียนวิถีพุทธ ”
สีประจำโรงเรียน
สีสม

สีสม
ขาว
สีสม– ขาว

อักษรยอของโรงเรียน

& ขาว
หมายถึง
ความสวาง สติปญญา เฉลียวฉลาด
หมายถึง ความมีคุณธรรม ออนนอมถอมตน
หมายถึง สติปญญาเฉลียวฉลาดและมีคุณธรรม

ช.ส.

ตราประจำโรงเรียน

แสงเทียน
หมายถึง กำเนิดแหงแสงสวาง และธรรมะ ผูจุดประกายแหงแสงปญญา
ดอกบัว
หมายถึง ดอกบัวที่บานพรอมรับแสงสวาง รับความรู สรางปญญา ขจัดความโง
เขลา เผยแพรความรูสูปวงชน ผลิตผลที่เปยมดวยความรู คูคุณธรรม ภูมิธรรมและ
ภูมปิ ญญามุงไปสูสังคมอยางมีคุณภาพ
อักษรยอ ช.ส. หมายถึง โรงเรียนบานไชยสอ ซึ่งเปนโรงเรียนของชุมชน ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ภูมปิ ญญาทองถิ่น รวมใจประสาน ในกรอบของความดีงาม
ชอใบมะยม หมายถึง ความนิยมยกยอง นาเชื่อถือ โอบอุมอยูคูชุมชนชาวไชยสอตลอดมา
สัญลักษณ ตนไมประจำโรงเรียน : ตนราชพฤกษ
วิสัยทัศน
“ภายในป พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนบานไชยสอ มุงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาทักษะ โดย
เนนใหผูเรียนมีทกั ษะในการใชภาษาไทย ใฝเรียนรู เนนการใชระบบประกันคุณภาพเปนเครื่องมีในการบริหาร
จัดการ”

สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานโรงเรียนบานไชยสอ ปการศึกษา ๒๕๖๓
1. ขอมูลทั่วไปปการศึกษา ๒๕๖๓
๑.๑ โรงเรียนบานไชยสอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕
๑.๒ ที่ตั้ง โรงเรียนบานไชยสอ ตั้งอยูที่ หมูท่ี ๑ ถนนมลิวรรณ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแกน รหัสไปรษณีย ๔๐๑๓๐ โทรศัพท ๐๔๓ ๓๘๖๖๒๖ โทรสาร
2. ขอมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 7๔ คน
เพศชาย
จำนวน 47 คน
เพศหญิง
จำนวน ๓1 คน
2.1 จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศ
๒.๑ จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศ ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปที่ ๖
ระดับชั้นเรียน

จำนวนหอง

อ.๑
อ.๒
อ.๓
รวม

๑
๑
๑
๓

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
รวม
รวมทั้งหมด

1
1
1
1
1
1
๖
๙

เพศ

รวม

ชาย
๒
๕
๗
1๔

หญิง
1
๒
๓
๖

๕
๙
๔
๑
๙
๔

๕
๔
3
2
๓
๔

1๐
1๓
๗
๓
1๒
๘

๓๒
๔๖

๒๑
๒๗

๕๓
๗๓

๓
๗
1๐
๒๐

๒.๒ จำนวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
รายการ

จำนวน (คน)

๑. นักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม
๒. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
๓. นักเรียนปญญาเลิศ
๔. นักเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปน
พิเศษ ( ยากจน, ดอยโอกาส ฯลฯ )

6
๑๑
๔๓

คิดเปนรอยละของจำนวนนักเรียน
ทั้งหมด
๘.๒๒
๑๕.๐๙
๕๘.๙๐

-

-

๖๐

๘๒.๒๐

รายการ

จำนวน (คน)

๑. นักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น
๒. นักเรียนออกกลางคัน
๓. นักเรียนที่อยูในภาวะเสี่ยง ( เอดส,
ยาเสพติด ,ความรุนแรง, พฤติกรรมกาวราว
ตามคำตัดสินของแพทย)
๔. อื่น ๆ

-

คิดเปนรอยละของจำนวนนักเรียน
ทั้งหมด
-

-

-

๕. อื่น ๆ
รวม
๒.๓ สถิติจำนวนนักเรียนดานอื่น ๆ

๒.๔ จำนวนนักเรียนเฉลี่ยตอหองเรียน
ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา

๓. ขอมูลบุคลากร

นอยกวา ๒๐ คน : หอง

นอยกวา ๓๐ คน : หอง


๒๐ – ๒๕ คน : หอง
๓๐ – ๓๕ คน : หอง
-

๓๐ คนขึ้นไป : หอง
๓๕ คนขึ้นไป : หอง
-

๓.๑ จำนวนบุคลากร จำแนกตามหนาที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ
เพศ

ระดับการศึกษา

ประเภทบุคลากร

ผูอำนวยการ
รองผูอำนวยการ
ครูประจำการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง
นักการ/ภารโรง
ครูธุรการ
รวม

๑
๑
2

1
๔
๑
1
7

๑
๑

๒
๑
๔

สูงกวา ป.ตรี

ต่ำ
ชาย หญิง กวา ป.ตรี
ป.ตรี

๑
๓
๑
๔

อายุเฉลี่ย

ประสบการณใน
ตำแหนง
นอย
๕๑ ป นอย ๑๑- ๒๑ ป
กวา ๓๑- ขึ้นไป กวา ๒๐ ขึ้นไป
๓๐ ๕๐
๑๐
ป
ป
ป
๑
๑
๓
๒
๓
๒
๑
๑๑
๑
๑
๑
๑
6
3
๓
๓
๓

3.2 จำนวนบุคลากร จำแนกตามสาขาวิชาเอก (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาเอก

จำนวน (คน)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร
๑
คอมพิวเตอร
๑
พลศึกษา
แนะแนว
ศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย
๑
เกษตรกรรม
๑
ประถมศึกษา
๒
จิตวิยาแนะแนว
รวม
6
๓.๓ จำนวนครูที่สอนตรงตามวิชาเอก ๑ คน ( คิดเปนรอยละ ๑๖.๖๗ )
๓.๔ จำนวนครูที่ไมสอนตรงตามวิชาเอกแตสอนตามความถนัด ๕ คน ( คิดเปนรอยละ ๘๓.๓๓ )
(ครูทั้งหมด หมายถึง ครูปฏิบัติการสอนทั้งที่เปนครูประจำการ พนักงานราชการและครูอัตราจาง)

3.5 จำแนกตามวิทยฐานะ
วิทยฐานะ
ยังไมมีวิทยฐานะ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ
รวม

จำนวน (คน )
๕
๕

4. รางวัลและผลงานดีเดน (ปที่ผานมา 1 ปการศึกษา)
ประเภท
สถานศึกษา
โรงเรียนบานไชยสอ

ผูบริหาร
นางศิริรัตน อนุตรี

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

๑. เปนสถานศึกษาที่มีระบบและกลไก - สำนักงานคณะกรรมการ
การบริหารจัดการคุณภาพและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพระดับดีเดน ประเภท
สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปการศึกษา 2561
2. โรงเรียนผานการประเมินรอบที่
สอง “บานวิทยาศาสตรนอย”
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปการศึกษา 2561 - 2563

- มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา
- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ไดรับการรับรอง มาตรฐาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง
ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2559 –
31 มีนาคม 2562

- สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

๑. ผูใหการสนับสนุนใหนักเรียนไดรบั
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการการ
ประกวดโครงการวิทยาศาสตร
ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับชั้น
ป.4 - ป.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ ๖8 ปการศึกษา ๒๕๖1

- สำนักงานลูกเสือแหงชาติ

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕

ประเภท
ผูบริหาร
นางศิริรัตน อนุตรี

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
หนวยงานที่มอบรางวัล
๑. ผูใหการสนับสนุนการฝกสอน
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียน ไดรบั รางวัลระดับ เหรียญ ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕
ทองแดง กิจกรรม การแขงขันการผูก
เงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
ระดับชั้น ป.1-ป.3
๒. ผูใ หการสนับสนุนการฝกสอน
นักเรียน ไดรบั รางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภททดลอง
ระดับชั้น ป.4-ป.6

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕

๓. ผูใ หการสนับสนุนการฝกสอน
นักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแขงขันตลก
ระดับชั้น ป.๑-ม.๓

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕

๔. ผูใ หการสนับสนุนการฝกสอน
นักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวด
มารยาทงามอยางไทย ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
เรียนรู ระดับชั้น ป.1 – 6

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕. ผูใ หการสนับสนุนการฝกสอน
นักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕
ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ป.4 – 6
ครู
นางสาวพรพิมล ยาปน

๑. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การแขงขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัว
และโยนบอล ระดับชั้น ป.1-ป.3
(ตัวแทนศูนยเครือขายฯ)

- ศูนยเครือขายฯ

ประเภท
ครู
นางสาวพรพิมล ยาปน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

2. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล
- ศูนยเครือขายฯ
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6
(ตัวแทนศูนยเครือขายฯ)
๓. ครูผูสอนนักเรียน ไดรบั รางวัล
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ เหรียญทองแดง กิจกรรม การ ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕
แขงขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและ
โยนบอล ระดับชั้น ป.1-ป.3

ครู
นางสาวสุชัญญา ศรีสวาง

๔. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕

๑. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แขงขันตลก ระดับชั้น ป.๑-ม.๓
(ตัวแทนศูนยเครือขายฯ)

- ศูนยเครือขายฯ

๒. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แขงขันตลก ระดับชั้น ป.๑-ม.๓

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕

๓. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การประกวดมารยาทงามอยางไทย
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.1 – 6

- ศูนยเครือขายฯ

ประเภท
ครู
นางสาวธัญชนก วังกานนท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
1. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6

หนวยงานที่มอบรางวัล
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕

ครู
นางมะลิวรรณ ปทุมชัย

๑. ครูผูฝกสอนนักเรียน ไดรับรางวัล - ศูนยเครือขายฯ
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขัน
ตลก ระดับชั้น ป.๑-ม.๓
(ตัวแทนศูนยเครือขายฯ)
๒. ครูผูฝกสอนนักเรียน ไดรับรางวัล - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขัน ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕
ตลก ระดับชั้น ป.๑-ม.๓

ครู
นางธนภรณ สมเทศน

1. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล
- ศูนยเครือขายฯ
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.
4–6
2. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การประกวดมารยาทงามอยางไทย
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.1 – 6

- ศูนยเครือขายฯ

๓. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 กิจกรรม การประกวดมารยาท
ไทย ระดับชั้น ป.1 – 3

- ศูนยเครือขายฯ

4. ครูผูฝกสอนนักเรียน ไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ป.1 – 3

- ศูนยเครือขายฯ

ประเภท
ครู
นางธนภรณ สมเทศน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น
ป.4 – 6
2. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
ประกวดมารยาทงามอยางไทย
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.1 – 6

นักเรียน
1. เด็กหญิงสุภาพร ขวางรัมย
2. เด็กหญิงสุแพรลดา ภูจิตร
3. เด็กชายทวีศักดิ์ กองสุวรรณ

หนวยงานที่มอบรางวัล
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕

1. ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การการประกวดโครงการวิทยาศาสตร ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕
ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับชั้น
ป.4-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ประจำปการศึกษา 2562
“สุดยอดเด็กไทยมุงมั่น สรางสรรค
แบบอยางดวยปญญา”

1. เด็กหญิงสุมิตรา เพชรออม
2. เด็กชายกองภพ ใบลี

2. ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น
ป.4 - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำป
การศึกษา 2562 “สุดยอดเด็กไทย
มุงมั่น สรางสรรคแบบอยางดวย
ปญญา”

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕

1. เด็กชายสุดใจ สายสัง
๒. เด็กชายอัศนัย นอยก่ำ
3. เด็กชายปฏิภาณ สงภักดี
๔. เด็กชายศุภชัย คำอวน
๕. เด็กชายพงศพิศณุ สาศรี

3. ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมการแขงขันตลก ระดับชั้น
ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕
ป.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ประจำปการศึกษา 2562
“สุดยอดเด็กไทยมุงมั่น สรางสรรค
แบบอยางดวยปญญา”

ประเภท
1. เด็กชายชลากร ศักบุตร
2. เด็กหญิงบังอร ลูกภูเขียว

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
หนวยงานที่มอบรางวัล
4. ไดรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประกวดมารยาทงามอยางไทย
ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ระดับชั้น ป.1 - ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประจำปการศึกษา 2562 “สุดยอด
เด็กไทยมุงมั่น สรางสรรคแบบอยาง
ดวยปญญา”

1. เด็กชายธีระวัฒน หาญสวาง
๒. เด็กชายนฤนาท มีศรี
3. เด็กชายประพฤทธิ์ แซงราชา
๔. เด็กชายนิพฐิ เดชา สงสีดา
๕. เด็กชายภูมิภัทร เศษวิกา
๖. เด็กหญิงอารีรัตน สายสัง

๕. ไดรับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง
กิจกรรม การแขงขันการผูกเงื่อน เดิน
ทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 ประจำปการศึกษา 2562
“สุดยอดเด็กไทยมุงมั่น สรางสรรค
แบบอยางดวยปญญา”

สภาพชุมชนโดยรวม
๔.๑ การศึกษาของผูปกครอง (คิดเปนรอยละ ของจำนวนผูปกครองนักเรียนทั้งหมด)
ผูปกครอง
ทั้งหมด
จำนวน(คน)
7๓

ต่ำกวาปริญญาตรี
จำนวน
7๓

รอยละ
๑๐๐

ปริญญาตรี
จำนวน
-

สูงกวาปริญญาตรี

รอยละ
-

จำนวน
-

รอยละ
-

๔.๒ อาชีพหลักของผูปกครอง
อาชีพ
รับราชการ
คาขาย
เกษตรกร
รับจาง
ไมมีอาชีพ
อื่น ๆ

นอยกวา
รอยละ ๒๐



-

อาชีพหลักของผูปกครอง
รอยละ ๒๑-๔๐ รอยละ ๔๑-๖๐ รอยละ ๖๑-๘๐
-



-

-

มากกวา
รอยละ๘๐
-

๔.๓ ศาสนาที่ผูปกครองนับถือ
ศาสนา
นอยกวา
รอยละ ๒๐
-

พุทธ
อื่น ๆ…..

ศาสนาที่ผูปกครองนับถือ
รอยละ ๒๑-๔๐ รอยละ ๔๑-๖๐ รอยละ ๖๑-๘๐
-

-

-

มากกวา
รอยละ๘๐


๔.๔ รายไดเฉลี่ยของผูปกครอง ตอครอบครัว ตอป
นอยกวา ๒๐,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท


-

๓๐,๐๐๑ – ๔๐,๐๐๐
บาท
-

๕. ขอมูลดานงบประมาณ และทรัพยากร
5.1 งบประมาณที่ไดรับปงบประมาณ ๒๕๖๒
รายรับ
จำนวน (บาท)
จากรัฐบาล
- งบดำเนินงาน
123,990
- งบอุดหนุน
57,207
อื่นๆ
เงินบริจาค
-

มากกวา ๔๐,๐๐๐ บาท
-

คิดเปนรอยละ
68.43
31.75
-

๕.๒ ทรัพยากรที่จำเปน ไดแก คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรจำนวน ๑๕ เครื่อง
๖. แหลงเรียนรู-ภูมิปญญาทองถิ่นและการใช
๖.๑ หองสมุด จำนวน ๑ หอง (อยูในหองประชุมสลากกินแบงรัฐบาลสนับสนุน)
๖.๒ แหลงเรียนรู / ภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
แหลงเรียนรูภายใน

ชื่อแหลงเรียนรู
๑. หองวิถีพุทธ
๒. หองสมุด
๓. บอเลี้ยงปลา
๔. รานคาของโรงเรียน
๕. สนาม BBL
๖. เลาไกพื้นบาน
๗. แปลงผัก
๘. รานคาสหกรณโรงเรียน/โรงอาหาร
๙. หองน้ำ-หองสวม
๑๐. อางลางหนา – แปรงฟน
๑๑. ปายนิเทศในชั้นเรียน หนาอาคารเรียน
๑๒. สระน้ำในโรงเรียน
๑๓. สนามเด็กเลน

สถิติการใชจำนวนครั้ง/ป
๘๐
๑๘๗
๑๒๐
๒๐๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
แหลงเรียนรูภายนอก

ชื่อแหลงเรียนรู
๑. วัดโนนสะอาดบานไชยสอ
๒. วัดปาบานไชยสอ
๓. วัดพญาชางเผือก
๔. สวนผักกุดไชยสอ
๕. สวนสัตวชัยภูมิ
๖. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลไชยสอ
๗. รานตัดผม ช.เกศา
๘. ปราสาทเขาพนมรุง

สถิติการใช
จำนวนครั้ง/ป

6. แหลงเรียนรู-ภูมิปญญาทองถิ่นและการใช
6.1 หองสมุด จำนวน ๑ หอง (เปนเอกเทศหรือ ในอาคารเรียน)

๒๐
๒๐
๒๐
๒
๒
๒
๒
๑

6.2 แหลงเรียนรู / ภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก
สถานที่ ไดแก
ภูมิปญญาบุคคล ไดแกชื่อ-สกุล
๑. นายบุญ สอง คลังภูเขียว ใหความรูเรื่อง การเพาะเห็ด และการเลี้ยงปลา สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้ จำนวน ๑๐ ครั้ง/ป
๒. นายบุญชวย เอนนู ใหความรูเรื่อง การตัดผมชาย สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้
จำนวน ๑๐ ครั้ง/ป
๓. พระครู กิ ต ติ วั ฒ นวิ สุ ท ธิ์ ให ค วามรู เ รื่ อ ง ประเพณี ฮี ต ๑ ๒ และหลั ก ธรรมใน
พระพุทธศาสนา สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จำนวน ๒๐ ครั้ง/ป
๔. นางเบญจลักษณ ใบลี ใหความรูเรื่อง การทำบายศรี สถิตกิ ารใหความรูในโรงเรียนแหง
นี้ จำนวน ๑๐ ครั้ง/ป
๕. นางปุณ ยนุช รั้งจันทึก ใหความรูเรื่อง การถั กหมวกไหมพรม (หมวกโมง) สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้ จำนวน ๑๐ ครั้ง/ป
๖. นางทองรอย ดาปะ ให ความรูเรื่ อง การปลู กพื ชผั ก สวนครัว สถิติ ก ารให ค วามรูใน
โรงเรียนแหงนี้ จำนวน ๒๐ ครั้ง/ป
๗. นางนาง ไชยปราการ ใหความรูเรื่อง การทำกระเปาจากเสื่อกก สถิติในการใหความรูใน
โรงเรียนแหงนี้ จำนวน ๒ ครั้ง/ป
๘. นางสกุล ชาลีเอน ใหความรูเรื่อง การทอเสื่อกก สถิติในการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้
จำนวน ๒ ครั้ง/ป
๙. นายพัฒนพงษ แสงจันทึก ใหความรูเรื่อง การทำนาป และนาปลัง สถิติในการใหความรู
ในโรงเรียนแหงนี้ จำนวน ๒ ครั้ง/ป
๑๐. นายวีระศิลป เอนนู ใหความรูเรื่อง การปลูกถั่วเขียว ถั่วเหลือง สถิติในการใหความรูใน
โรงเรียนแหงนี้ จำนวน ๒ ครั้ง/ป
๑๑. นายสำนวน เหลาประเสริฐ ใหความรูเรื่อง การทำขาวกลองงอก สถิติในการใหความรู
ในโรงเรียนแหงนี้ จำนวน ๒ ครั้ง/ป
7. อื่นๆ (ขอมูลที่โรงเรียนเห็นวามีความจำเปน)

สวนที่ ๒ ขอมูลพื้นฐานโรงเรียนบานโนนทองหลาง (เรียนรวม) ปการศึกษา ๒๕๖๓
๒.๑ ขอมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๓ คน
เพศชาย จำนวน 1 คน
เพศหญิง จำนวน 2 คน
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

อ.๑
๐
๐
๐

1) จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศ ชั้น ป.๒ , ๕ , ๖
อ.๒ รวม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔
๐
๐
๐
๐
0
๐
๐
๐
๐
๐
0
๐
๐
๐
๐
๐
0
๐

ป.๕
๐
2
๒

ป.๖
0
0
0

รวม
๐
2
๒

2) จำนวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
รายการ
๑. นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรวม
๒. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
๓. นักเรียนปญญาเลิศ
๔. นักเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ
(ยากจน, ดอยโอกาส ฯลฯ)
๕. อื่น ๆ
รวม

จำนวน(คน)
นักเรียนทั้งหมด ๒ คน
2
-

คิดเปนรอยละของ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
๑๐๐
-

๒

100

๒

๑๐๐

จำนวน(คน)
นักเรียนทั้งหมด – คน
-

คิดเปนรอยละของ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
-

-

-

-

-

3) สถิติจำนวนนักเรียนดานอื่น ๆ
รายการ
๑. นักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น
๒. นักเรียนออกกลางคัน
๓. นักเรียนที่อยูในภาวะเสี่ยง (เอดส,ยาเสพติด,
ความรุนแรง,พฤติกรรมกาวราวตามคำตัดสินของ
แพทย)
๔. อื่น ๆ

4) จำนวนนักเรียนเฉลี่ยตอหองเรียน
นอยกวา ๒๐ คน : หอง ๒๐ – ๒๕ คน : หอง
ระดับปฐมวัย
นอยกวา ๒๐ คน : หอง ๒๐ – ๒๕ คน : หอง
ระดับประถมศึกษา


๓๐ คนขึ้นไป : หอง
๓๐ คนขึ้นไป : หอง
-

๒.๒ ขอมูลบุคลากร
๑) จำนวนบุคลากร จำแนกตามหนาที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ
ประสบการณใน
เพศ
ระดับการศึกษา
อายุเฉลี่ย
ตำแหนง
นอย
นอย
ประเภทบุคลากร
ต่ำ
สูง
๕๑
๑๑- ๒๑

ผูอำนวยการ
ครูประจำการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง
นักการ/ภารโรง
อื่น ๆ(พี่เลี้ยงเด็กพิการ)
รวม

ชาย

หญิง

๑
1

๑
๑

กวา ป.ตรี กวา
ป.ตรี
ป.ตรี

-

๒) จำแนกตามสาขาวิชาเอก
สาขาวิชาเอก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร
พลศึกษา
แนะแนว
ศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา
เกษตรศาสตร

๑
๑

๑
๑

กวา
๓๐
ป

๓๑๕๐

-

๑
๑

ขึ้น
ไป

กวา
๑๐
ป

๒๐
ป

ปขึ้น
ไป

๑
1

-

๑
๑

๑
๑

จำนวน (คน)
๑
๑
๒

รวม
จำนวนครูสอนตรงตามวิชาเอก - คน (คิดเปนรอยละ -)
จำนวนครูที่สอนไมตรงตามวิชาเอก แตสอนตามความถนัด ๑ คน (คิดเปนรอยละ ๑๐๐)

๓) จำแนกตามวิทยฐานะ
วิทยฐานะ
ยังไมมีวิทยฐานะ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชียวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ
รวม

จำนวน (คน)
๑
๑

สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิสัยทัศน (Vision)
“โรงเรียนบานไชยสอ มุงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาทักษะ โดยเนนใหผเู รียนมี
ทักษะในการใชภาษาไทย ใฝเรียนรู เนนการใชระบบประกันคุณภาพเปนเครื่องมีในการบริหาร
จัดการ”
พันธกิจ (Mission)
๑. จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผเู รียนมีความรูและทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสาร
๓. ครูจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการกลุมสาระการเรียนภาษาไทยกับทุกกุลุมสาระการ
เรียนรู
๔. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผเู รียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
๕. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูอยางหลากหลายและใชแหลงเรียนรูอยางคุมคา
๖. สงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาใหมีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่
เขมแข็ง
๗. สงเสริมใหผูมสี วนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เปาหมาย (Goal)
๑. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๒. ผูเรียนมีความรูและทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสาร
๓. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
๔. ครูจัดการเรียนรูโดยบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยกับทุกกลุมสาระการเรียนรู
๕. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เขมแข็ง
๖. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูอยางหลากหลายและใชแหลงเรียนรูอยางคุมคา
๗. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพายในของสถานศึกษาที่เขมแข็ง
๘. ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสว นรวมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ (Strategy)
๑) กลยุทธดานคุณภาพผูเรียน
๑. ผูเรียนมีความรูและทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสาร
๒. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
๒) กลยุทธดานคุณภาพการจัดการศึกษา
๓. ครูจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยกับทุกกลุมสาระการ
เรียนรู
๔. มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เขมแข็ง
๓) กลยุทธดานการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู
๕. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูอยางหลากหลายและใชแหลงเรียนรูอยางคุมคา
๖. ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. รอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๕ กลุมสาระการเรียนรูหลักสูงขึ้น
๒. รอยละของผูเรียนอานออก เขียนได
๓. รอยละของผูเรียนสามารถอานจับใจความได เขียนยอความได
๔. รอยละของผูเรียนสามารถพูดในโอกาสตาง ๆ ได
๕. รอยละของผูเรียนสามารถใช Internet สืบคนขอมูลได
๖. รอยละของผูเรียนสามารสืบคนขอมูล ความรูจากหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่น ๆได
๗. รอยละของครูที่จัดการเรียนรูบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยทุกกลุมสาระการ
เรียนรู
๘. สถานศึกษามีการดำเนินงานตามระบบประกันครบ ๘ องคประกอบ
๙. สถานศึกษามีผลการติดตามตรวจสอบและผลการประเมินภายใน ในระดับดีขึ้นไป
๑๐. สถานศึกษามีการนำภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดการเรียนรูอยางนอย ๒ ครั้งตอภาคเรียน
๑๑. สถานศึกษาใชแหลงเรียนรูอยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๑๒. สถานศึกษามีการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางนอย
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๑๓. สถานศึกษามีคูมีการปฏิบัติงานทุกกลุมทุกงาน

เปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๓
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
คาเปาหมายมาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการชองผูเรียน
ระดับดีเยี่ยม
๑ ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิด
รอยละ ๙๕ ไดระดับดีข้นึ ไป
คำนวณ ตามเกณฑของแตละระดับ
๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ
รอยละ ๘๐ ไดระดับดีข้นึ ไป
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา
๓ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
รอยละ ๙๕ ไดระดับดีข้นึ ไป
๔ ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีข้นึ ไป
๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบระดับชาติ รอยละ ๘๐ ไดระดับดีขึ้นไป
๖ ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทำงาน
รอยละ ๙๕ไดระดับดีขึ้นไป
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
ระดับดีเยี่ยม
๑ การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดย
รอยละ ๙๕ ไดระดับดีข้นึ ไป
ไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒ ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
รอยละ ๙๕ ไดระดับดีข้นึ ไป
๓ การยอมรับที่จะอยูรว มกันบนความแตกตางและหลากหลาย
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีข้นึ ไป
๔ สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม
รอยละ ๙๕ ไดระดับดีข้นึ ไป
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร
ระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษา
๑ การมีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
รอยละ ๙๕ ไดระดับดีข้นึ ไป
ชัดเจน
๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีข้นึ ไป
๑) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของ
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีข้นึ ไป
ผูเรียนรอบดานทุกกลุมเปาหมาย และดำเนินการอยางเปน
รูปธรรม
๒) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีข้นึ ไป
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๓) การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยาง รอยละ ๙๐ ไดระดับดีข้นึ ไป
เปนระบบ
๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีขึ้นไป

เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
คาเปาหมายมาตรฐาน/ตัวบงชี้
๓ การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย และการรวมรับผิดชอบตอ
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีข้นึ ไป
ผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
๔ การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีข้นึ ไป
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
ระดับดีเยี่ยม
เปนสำคัญ
๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมี
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีข้นึ ไป
สวนรวม
๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น รอยละ ๙๐ ไดระดับดีขึ้นไป
๓ การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจขอบผูเรียนอยาง
รอยละ ๙๐ ไดระดับดีข้นึ ไป
เปนระบบ และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพในที่มีประสิทธิผล
ระดับดีเยี่ยม
๑ การใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการ รอยละ ๙๐ ไดระดับดีข้นึ ไป
จัดการศึกษาใหดียิ่งขึ้น

ตอนที่ 3
แผนงาน/โครงการปการศึกษา 256๓
3.1 กิจกรรมประจำ
ชื่อกิจกรรมประจำ
- เคารพธงชาติ
- กิจกรรมสวดมนตไหวพระ
ทุกวันพระ และวันศุกร
- กิจกรรมกีฬาศูนยเครือขาย
- กิจกรรมเขาคายลูกเสือ
- กิจกรรมวันสำคัญ
- กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ
- กิจกรรมตรวจสอบพฤติกรรม
ประจำวัน
- กิจกรรม “สานสัมพันธแมลูก”
- กิจกรรมแรลลี่วิชาการ วันสุนทรภู
- กิจกรรมสงเสริมรักการอาน
- กิจกรรมสอนดวยโครงงาน
- กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ
- กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ
- กิจกรรมออมทรัพยประจำวัน
- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำวัน
- กิจกรรมเฝาระวังภาวะโภชนาการ
- กิจกรรมเขาคายวิชาการ
- กิจกรรมแรลลี่วิชาการ

วิชาการ

ตอบสนองทักษะ
ทักษะอาชีพ

ทักษะชีวิต











































โครงการพิเศษ หรือโครงการที่ตองการเนนเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนและพันธกิจ
ชื่อโครงการพิเศษ
บรรลุตามวิสัยทัศน
๑.โครงการพัฒนาหองสมุดเปนแหลง พัฒนานักเรียนใหอานออก เขียน
เรียนรู
ได แกปญญาเปน
- กิจกรรมอานขาวสาร
- กิจกรรมหนูอานเอาเรื่อง
- กิจกรรมรักการอาน การฟง การพูด
การเขียน
- กิจกรรมพี่อานนองเขียนเรียนรูดวยกัน
- กิจกรรมนิทานสอนใจ
๒.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม
๓.โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพื่อ
การศึกษา

แกปญหาเปน

๔. โครงการสงเสริมการจัดการศึกษา
- ประชุมผูปกครอง
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการ

โดยชุมชนมีสวนรวม

๕. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

นอมนำเศรษฐกิจพอเพียง

บรรลุตามพันธกิจขอใด
ขอที่๕ พัฒนาทักษะการอานออก
เขียนได และแกปญหาเปนอยางมี
คุณภาพ

ขอที่๓สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และเสริมสรางสุขภาพของผูเรียน
อยางตอเนื่อง
ขอที่๕ พัฒนาทักษะการอานออก
เขียนได และแกปญหาเปนอยางมี
คุณภาพ
ขอที่ ๑ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยทองถิ่นมีสวนรวม
ขอที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู มุงเนนผูเรียน
เปนสำคัญ และการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ขอที่ ๑ บริหารจัดการศึกษาโดย
ทองถิ่นมีสวนรวม
ขอที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู มุงเนนผูเรียน
เปนสำคัญ
ขอที่ ๓ สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและเสริมสรางนักเรียน

อยางตอเนื่อง

แผนการใชงบประมาณดำเนินโครงการ
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓
โครงการ
แผนงานบริหารทั่วไป
๑. โครงการสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

๑๐,๐๐๐

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖3 นางละเอียด สุขคา
น.ส.พรพิมล ยาปน

๒. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา

๑๐,๐๐๐

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ น.ส.สุชัญญา ศรีสวาง
น.ส.ธัญชนก วังกานนท

๓. โครงการสงเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน
๔. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

๒๐,๐๐๐

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ นางมะลิวรรณ ปทุมชัย
นายทิพากร นอยดี
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ นางมะลิวรรณ ปทุมชัย
น.ส.สุชัญญา ศรีสวาง
นางธนภรณ สมเทศน

แผนงานบริหารวิชาการ
๕. โครงการพัฒนาคุณภาพหองเรียน
สื่อ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา
๖. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและ
สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน (ปรับปรุง
ภูมิทัศน)
๗. โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓,๐๐๐

๘. โครงการศึกษาแหลงเรียนรู

๓๐,๐๐๐

๙. โครงการพัฒนาหองสมุดเปนแหลง

๒,๐๐๐

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ น.ส.สุชัญญา ศรีสวาง
คณะครู
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ นางศิริรัตน อนุตรี
นายทิพากร นอยดี
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ นางมะลิวรรณ ปทุมชัย
น.ส.สุชัญญา ศรีสวาง
น.ส.พรพิมล ยาปน
นางธนภรณ สมเทศน
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ นางมะลิวรรณ ปทุมชัย
นางละเอียด สุขคา
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ นางละเอียด สุขคา

เรียนรู
๑๐. โครงการสงเสริมกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี
๑๑. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
๑๒. โครงการพัฒนาการเรียนรูดวย
สะเต็มศึกษา
โครงการ
๑๓. โครงการสงเสริมศักยภาพ
พื้นฐานเด็กปฐมวัย

๕,๐๐๐

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓

-

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓

๕,๐๐๐

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓

งบประมาณ
ระยะเวลา
๕,๐๐๐
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓

น.ส.ธัญชนก วังกานนท
นายทิพากร นอยดี
น.ส.พรพิมล ยาปน
นายทิพากร นอยดี
คณะครู
น.ส.สุชญ
ั ญา ศรีสวาง
น.ส.ธัญชนก วังกานนท
นางธนภรณ สมเทศน
ผูรับผิดชอบ
นางมะลิวรรณ ปทุมชัย

แผนงานบริหารงานบุคคล
๑๔. โครงการพัฒนาบุคลากร

๒๐,๐๐๐

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ นางศิริรัตน อนุตรี
นางละเอียด สุขคา

แผนงานงบประมาณ
๑๕. โครงการสาธารณูปโภค

๕๐,๐๐๐

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ นางมะลิวรรณ ปทุมชัย

รวมงบประมาณ

๒๓๕,๐๐๐

การดำเนินงานโครงการ
กระบวนการ
ดังแสดงตาม Flow Chart ดังนี้
ศึกษาสภาพปจจุบันของโรงเรียนและชุมชน

ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
วิเคราะหสภาพปจจุบันและเปาหมายของ
โรงเรียน
วางแผนสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน
ดำเนินงานตาม
แผน
ประเมินระหวางการดำเนินงาน

บรรลุผล
ใช
สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน

ปรับปรุงพัฒนา

รายงานผล

โครงการตามแผนงานบริหารทั่วไป
ชื่อโครงการ
ตอบสนองมาตรฐาน
ตอบสนองกุลยุทธโรงเรียน
ผูรบั ผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการสรางความสัมพันธกับชุมชน
มาตรฐานที่ ๑ ,๒ ,๓
ขอที่ ๓ ,๘
๑. นางละเอียด สุขคา
๒. นางสาวพรพิมล ยาปน
โครงการตอเนื่อง
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล
ป จ จุบั นโลกกา วเขาสู ยุค สารสนเทศทำใหอารยธรรมและวัฒ นธรรมจากประเทศทางตะวันตก
หลั่งไหลเข าสูป ระเทศไทยผ านสื่ อ มวลชนตา งๆ อาทิ หนั งสือ พิ มพ วารสาร โทรทั ศ น วี ดี โอ และ
อินเตอรเน็ตอยางตอเนื่อง รวมถึงความเจริญทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ทำใหเยาวชนไทยละเลยไม
สนใจ และไมเห็นความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่บรรพบุรุษได
สรางไว หันไปนิยมวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งไมใชวัฒนธรรมไทย กอปรกับการจัดการศึกษา มักจะมุงไปในเรื่อง
วิชาการและการประเมิ นสัมฤทธิผลทางการเรีย นเปนสำคัญ ซึ่งมีผ ลทำใหค รูผู สอนเนน การสอนเนื้อ หา
วิชาการเพื่อใหลูกศิษยมีคะแนนและระดับ ผลการเรียนที่ดีในทางตรงกันขามก็จะละเลยในเรื่องการอบรม
กิรยิ ามารยาทความประพฤติ จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนเพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทยไว และสงเสริม
ใหนักเรียนเห็นความสำคัญ ของวัฒ นธรรมไทยได ตระหนักถึงคุณ คา และความสำคัญ ของวัฒ นธรรมไทย
จึงควรสงเสริมใหมีการจัดตั้งโครงการสรางความสัมพันธกับชุมชน
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อรวมกิจกรรมอนุรักษ สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย
๒. เพื่อใหนักเรียนมองเห็นคุณคา ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย
๓. เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความรัก และหวงแหนประเพณีไทย
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียน ผูปกครองรวมโครงการสรางความสัมพันธกบั ชุมชน รอยละ ๙๙

เชิงคุณภาพ
นักเรียน ผูปกครองทุกคนของโรงเรียนบานไชยสอ ที่เขารวมโครงการมองเห็นคุณคา
ความสำคัญ เกิดความรัก และหวงแหนวัฒนธรรมไทยประชาชนชาวไทยและชาวตางชาติไดเห็นถึงความ
งดงามของวัฒนธรรมไทย

๔. งบประมาณที่ใช
๑. เงินงบประมาณ
๒. เงินนอกงบประมาณ
รวม
๕. ระยะเวลา

๑๐,๐๐๐ บาท
- บาท
๑๐,๐๐๐ บาท

ตลอดปการศึกษา ๒๕๖๓

๖. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนกิจกรรมการ
ที่
กิจกรรม
๑. แหเทียนเขาพรรษา
- ซอมฟอนรำ
- ถวายเทียนพรรษา
- ถวายผาอาบน้ำฝน
๒. วันแมแหงชาติ
๓. เวียนเทียนวันออกพรรษา
ตักบาตรเทโว
๔. วันลอยกระทง
๕. วันสำคัญอื่นๆ
๖. สงทายปเกา – ตอนรับปใหม
๗. บุญเดือนสาม
- แหกัณฐหลอน

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

๒๓ มิ.ย. – ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๓

คณะครูทุกคน

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓
๒๔-๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓

คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๓
ปการศึกษา ๒๕๖๓
๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๓ – ๑ ม.ค. ๒๕๖๔

คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน

เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

คณะครูทุกคน

๗. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. จำนวนนักเรียน ผูปกครอง ที่เขารวม
กิจกรรมตามโครงการ

วิธีการประเมิน
- กรอกแบบประเมิน
- แบบสอบถาม
- สัมภาษณ

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียน ผูปกครอง รูจักและเขาใจวัฒนธรรมไทย
๒. นักเรียน ผูปกครอง มองเห็นคุณคา ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย

เครื่องมือที่ใชประเมิน
- บัญชีลงเวลาผูเขารวมกิจกรรม
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบสอบถาม

๓. นักเรียน ผูปกครองเกิดความรัก และหวงแหนวัฒนธรรมไทย
............................................ผูเ สนอโครงการ
( นางละเอียด สุขคา )
ตำแหนง ครู ชำนาญการพิเศษ
ชื่อโครงการ
ตอบสนองมาตรฐาน
ตอบสนองกุลยุทธโรงเรียน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

..........................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางศิริรัตน อนุตรี )
ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานไชยสอ
โครงการสงเสริมการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๒
ขอที่ ๒, ๖
๑. นางสาวสุชัญญา ศรีสวาง
๒. นางสาวธัญชนก วังกานนท
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
ในสถานศึกษามีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองจัดการศึกษาอยางมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของใน
การจัดการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อสรางความตระหนักใหกับผูมีสวนเกี่ยวของ ใหรับรูและเขาใจบทบาทหนาที่ และ
รวมมือกันในลักษณะเปนทั้งผูใหและผูรับ ในการสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางโรงเรียนไดกำหนดขึ้น
ซึ่งผูมีสวนรวมดังกลาว ประกอบดวย โรงเรียน ชุมชน วัดและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ดังนั้นโรงเรียนจะไดรับความสำเร็จตามเปาหมายที่วางไวจะตองไดรับความรวมมือจากหลายฝาย
รวมมือกันสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน บทบาทหนาที่ชุมชนตอสถานศึกษา บทบาทหน าที่
ของกรรมการสถานศึกษา บทบาทหนาที่วัดตอสถานศึกษา รวมถึงหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ สภาพปจจุบัน
โรงเรียนบานไชยสอไดรับการสนับสนุนจากชุมชนเปนอยางดี โรงเรียนจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นดำเนินการใน
ปการศึกษา ๒๕๖๓
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหชุมชน วัด หนวยงานอื่นและโรงเรียนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
๓. เพื่อไดรับการสนับสนุนจากผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาทุกดานอยางพอเพียง
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียน ชุมชน วัดและหนวยงานอื่น เขาใจในบทบาทและหนาที่ในการปฏิบัติงาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ ๑๐๐
๒. ระดับความพึงพอใจของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา รอยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ
๑. ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่

๒. รอยละความพึงพอใจในการสนับสนุน และสงเสริมการจัดการศึกษา
๓. ระดับความสำเร็จในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

๔. งบประมาณที่ใช
๑. เงินงบประมาณ
๒. เงินนอกงบประมาณ
๕. ระยะเวลา

๑๐,๐๐๐ บาท
บาท
ตลอดปการศึกษา ๒๕๖๓

๖. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนกิจกรรม
ที่
กิจกรรม
๑. ประชุมผูปกครอง

๒. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

๓. จัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการ
๔. กิจกรรมสหกรณโรงเรียน

๗. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. ผูมีสวนเกี่ยวของไดเขารวมกิจกรรมการ
พัฒนาการศึกษากับโรงเรียน รอยละ ๙๖
๒. ชุมชนมีบทบาทในการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตลอดป
การศึกษา รอยละ ๙๖
๓. ครูและผูปกครองมีการประสานสัมพันธ

ระยะเวลาดำเนินการ
กรกฎคม ๒๕๖๓
สิงหาคม ๒๕๖๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๓
มีนาคม ๒๕๖๔
กรกฎคม ๒๕๖๓
สิงหาคม ๒๕๖๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๓
มีนาคม ๒๕๖๔
มีนาคม ๒๕๖๔
ปการศึกษา ๒๖๖๓

วิธีการประเมิน
- กรอกแบบประเมินความ
พึงพอใจ
- ใชแบบสอบถาม
- การพูดคุย สัมภาษณ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
นางสาวสุชัญญา
ศรีสวาง
คณะครูทุกคน

คณะครูทุกคน
นางสาวสุชัญญา
ศรีสวาง
นางสาวธัญชนก
วังกานนท
เครื่องมือที่ใชประเมิน
- บัญชีลงเวลาผูเขารวมประชุม
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบสอบถาม

รวมแกปญหารวมกัน รอยละ ๑๐๐

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผูมีสวนเกี่ยวของไดเขารวมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษากับโรงเรียน
๒. ชุมชนมีบทบาทในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา
๓. ครูและผูปกครองมีการประสานสัมพันธรว มแกปญหารวมกัน

............................................ผูเ สนอโครงการ
( นางสาวสุชัญญา ศรีสวาง )
ตำแหนง ครู ชำนาญการพิเศษ

..........................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางศิริรัตน อนุตรี )
ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานไชยสอ

ชื่อโครงการ
ตอบสนองมาตรฐาน
ตอบสนองกุลยุทธโรงเรียน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน
มาตรฐานที่ ๑ ,๒ ,๓
ขอที่ ๑ ,๒
๑. นางมะลิวรรณ ปทุมชัย
๒. นายทิพากร นอยดี
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
ตามเปาหมายของการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการดำเนินงานทั้งดานโครงสราง
เนื้อหาและกระบวนการ ที่มุงสรางความเชื่อมโยงระหวางการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
สอดคล อ งกับ แนวนโยบายในการพั ฒ นาคนของแผนฯรัฐ ธรรมนูญ แห งราชอาณาจั ก รไทยและพ.ร.บ.
การศึก ษาแห งชาติ ให มี ความเปน มนุ ษ ย ที่ส มบู ร ณ ทั้ งร างกาย จิ ตใจ สติ ป ญ ญาความรู แ ละคุ ณ ธรรมมี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น ไดอยางมีความสุข
โรงเรียนถือไดวาเป นบ านหลัง ที่ ๒ ของนัก เรีย น จึงมีค วามจำเปน อยางยิ่ งที่ จ ะจั ดใหมี ความ
เป น อยู ท่ี ดี ในทุ ก ๆ ด า น รวมทั้ งสุ ข ภาพอนามั ย ของตั ว นั ก เรี ย นเอง ต อ งมี สุ ข ภาพที่ ส มบู ร ณ แ ข็ งแรง
เจริญเติบโตตามวัย สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตามคำจำกัดความที่สำนักสงเสริมสุขภาพ กรม
อนามัยกระทรวงสาธารณสุข (๒๕๔๕) เรียบเรียงขึ้นคือ "โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนที่มีความ
รวมมือรวมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพอยางสม่ำเสมอเพื่อการมีสุขภาพดีของ
ทุกคนในโรงเรียน"
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียนเจริญเติบโต สมสวนตามวัย และเปนไปตามเกณฑที่เหมาะสม
๒. เพื่อใหนักเรียนมีความรูและมีทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง
๓. เพื่อใหนักเรียนมีความรูและรูจักปองกันตนเองใหหางไกลจากสิ่งเสพติดและโรคติดตอ
๔. นักเรียนนำความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจำวันได
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียน โรงเรียนบานไชยสอ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่สมบูรณแข็งแรง และรูจักปองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดและโรคติดตอ รอยละ ๙๐
เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียน โรงเรียนบานไชยสอไดรับการสงเสริมดานสุขภาพจิต สุขภาพกาย หางไกลจากสิ่ง
เสพติด และปลอดภัยจากโรคติดตอ
๔. งบประมาณที่ใช
๑. เงินงบประมาณ
๒๐,๐๐๐ บาท
๒. เงินนอกงบประมาณ
บาท
๕. ระยะเวลา
ตลอดปการศึกษา ๒๕๖๓
๖. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนกิจกรรม
ที่
๑.

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓– ๓๑ มี.ค.
๒๕๖๔

ชั่งน้ำหนัก – วัดสวนสูงประจำเดือน
(ทุกชั้นเรียน)
๒. สงตอและขอรับการสนับสนุนจากสถานี ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓– ๓๑ มี.ค.
อนามัยและโรงพยาบาล
๒๕๖๔
๓. ตรวจรางกายประจำวัน
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓– ๓๑ มี.ค.
๒๕๖๔
๔. สุขานาใช(แตงตั้งผูดูแลรักษาความ
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓– ๓๑ มี.ค.
สะอาดวันจันทร – วันศุกร และดับกลิ่น ๒๕๖๔
ภายในหองน้ำดวยสมุนไพรสามสหาย)
๕. กำจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย ทั้ง ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓– ๓๑ มี.ค.
ในร.ร.และในหมูบานไชยสอ หมู ๑ ,๒ ๒๕๖๔
รวมกับชุมชน
๖. กำจัดเหาและกลากเกลื้อน
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓– ๓๑ มี.ค.
(คัดกรองนักเรียนและดูแลรักษา)
๒๕๖๔
๗. BBL เพื่อสุขภาพ (ทุกวันหลังกิจกรรม ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓– ๓๑ มี.ค.
เคารพธงชาติ ประมาณ ๑๕ นาที)
๒๕๖๔
๘. การรณรงคตอตานสิ่งเสพติด เชน เดิน ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓– ๓๑ มี.ค.
รณรงคภายในเขตบริการ บานไชยสอ ๒๕๖๔
หมู ๑ ,๒ จัดปายนิเทศในโรงเรียน
๙. การรณรงคกำจัดโรคติดตอ (เดินรณรงค ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓– ๓๑ มี.ค.
ภายในเขตบริการบานไชยสอ หมู ๑ ,๒ ๒๕๖๔
จัดปายนิเทศ เชนโรคไขเลือดออก, โรค
ไขหวัดนก , โรคปากเทาเปอย ฯลฯ
๑๐. กีฬา ดนตรีและนันทนาการ (กีฬา
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓– ๓๑ มี.ค.
เครือขาย ,ดนตรีนาฏศิลป และ
๒๕๖๔
นันทนาการตางๆ)
๑๑. การปฐมพยาบาลเบื้องตน (จัดหายา
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓– ๓๑ มี.ค.

งบประมาณ
๒๐,๐๐๐

ผูรับผิดชอบ
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน

คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน

สามัญประจำบาน ยาและอุปกรณ
ทำแผล พรอมใชตลอดเวลา)

๗. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑.รอยละ ๙๐ ของครู นักเรียนบุคลากร
ของโรงเรียนบานไชยสอไดรับบริการดาน
อนามัย
๒. ครู นักเรียน และบุคลากร ของโรงเรียน
ไดรบั บริการดานอนามัยอยางทั่วถึงและมี
สุขภาพกายสุขภาพจิตดีทุกคน

๒๕๖๔

วิธีการประเมิน
- การสังเกตพฤติกรรม
- การสอบถาม การสัมภาษณ
- สำรวจความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใชประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสอบถาม การสัมภาษณ
- แบบสำรวจความพึงพอใจ

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ครู นักเรียน และบุคลากร ของโรงเรียนไดรับบริการดานอนามัยอยางทั่วถึงและมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตดีทุกคน
๒. ใหนักเรียนเจริญเติบโต สมสวนตามวัย และเปนไปตามเกณฑที่เหมาะสม
๓. ใหนักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรคภัย
๔. ใหนักเรียนมีความรู และทักษะเกี่ยวกับการดูแลรางกายใหแข็งแรง
๕. ใหนักเรียนรูจักปองกันตนเองใหหางไกลจากโรคติดตอและสิ่งเสพติด
๖. ใหนักเรียนนำความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจำวันได
............................................ผูเ สนอโครงการ
( นางมะลิวรรณ ปทุมชัย )
ตำแหนง ครู ชำนาญการพิเศษ

..........................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางศิริรัตน อนุตรี )
ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานไชยสอ

ชื่อโครงการ
ตอบสนองมาตรฐาน
ตอบสนองกุลยุทธโรงเรียน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
มาตรฐานที่ ๑ ,๒ ,๓
ขอที่ ๑ ,๓
๑. นางสาวสุชัญญา ศรีสวาง
๒. นางมะลิวรรณ ปทุมชัย
๓. นางธนภรณ สมเทศน
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทางใหเกิดผลกระทบทั้งทางดานเศรษฐกิจการเมืองสังคม
และการศึกษาซึ่งปญหาเหลานี้จะเห็นวารุนแรงยิ่งขึ้นทุกวันโดยเฉพาะปญหาเด็กและเยาวชนประพฤติตนไป
ในทางที่ไมเหมาะสมชอบเที่ยวเตรมั่วสุมกับอบายมุขตางๆไมเอาใจใสต อการศึกษาเลาเรียนใชชีวิตอิสระ
คณะครูโรงเรียนบานไชยสอในเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงไดประชุมปรึกษาหารือกันวางแผน
กันทา “โครงการพั ฒ นาคุณ ธรรมจริยธรรมและวินัยของนักเรียนโรงเรียนบานไชยสอ” ขึ้น เพื่ อกิจกรรม
ตางๆซึ่งอยูในโครงการจะไดชวยขัดเกลาใหนักเรียนเปนคนดีมีคุณธรรมมีวินัยเปนคนเกงและมีความสุขตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกทั้งยังเปนกิจกรรมที่สนับสนุนคุณลักษณะอัน
พึงประสงคพรอมทั้งยังเปนการนานักเรียนใหมีแนวการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีก
ดวย
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการคือขยันประหยัดซื่อสัตยมีวินัยสุภาพสะอาด
สามัคคีมีนาใจ
๒. เพื่อนักเรียนของโรงเรียนบานไชยสอ เปนคนดีคนเกงและมีความสุข
๓. นักเรียนไดเรียนรูธรรมะตามสมควรกับวัยของตน
๔. เพื่อการจัดกิจกรรมตางๆสงเสริมใหนักเรียนมีสมาธิและตั้งใจในการเรียนดีขึ้น
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนโรงเรียนบานไชยสอ รอยละ ๘๐ มีคุณธรรมพื้นฐาน๘ประการ
๒. นักเรียนโรงเรียนบานไชยสอ รอยละ ๘๐ เปนคนดีคนเกงและมีความสุขตามอัตภาพของตนเอง
๓. นักเรียนโรงเรียนบานไชยสอ รอยละ ๑๐๐ ไดเรียนรูธรรมะตามควรแกวัย

เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนของโรงเรียนบานไชยสอ ภาพรวมมีคณ
ุ ธรรมพื้นฐาน๘ ประการ
๒. นักเรียนโรงเรียนบานไชยสอ เกิดการเรียนรูควบคูกับการมีคุณธรรมจริยธรรม
และวินัยในตนเอง
๓. นักเรียนโรงเรียนบานไชยสอ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณลักษณะที่
พึงประสงคตามที่คาดหวัง
๔. งบประมาณที่ใช
๑. เงินงบประมาณ
๒. เงินนอกงบประมาณ
๕. ระยะเวลา

๑๐,๐๐๐ บาท
บาท
ตลอดปการศึกษา ๒๕๖๓

๖. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนกิจกรรม
ที่
กิจกรรม
๑. กิจกรรมสวดมนต ไหวพระทุกวันศุกร
และวันพระ
๒. กิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรม
๓.
๔.
๕.
๖.

ระยะเวลาดำเนินการ
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ –
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ –
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔
กิจกรรมสวดมนตหมูทำนองสรภัญญะ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ –
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔
กิจกรรมธรรมสภาประชาธิปไตย
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ –
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔
กิจกรรมเขาคายสรางวินัย
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ –
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔
กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ –
จริยธรรมนักเรียน
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔

๗. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยม
ที่พึงประสงค รอยละ ๙๐
๒. ผูเรียนทุกคนไดรับการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเปนประจำ
๓. ไดรับความรวมมือจากผูปกครอง และ
ชุมชน ในการกรอกแบบบันทึกพฤติกรรม
นักเรียน

วิธีการประเมิน
- ประเมินพฤติกรรมของ
นักเรียน
- ประเมินผลการเรียนรูและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ของนักเรียน

งบประมาณ
๕,๐๐๐

ผูรับผิดชอบ
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน

เครื่องมือที่ใชประเมิน
- แบบประเมินพฤติกรรม
ของนักเรียน
- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักเรียน
- บันทึกการอบรมคุณธรรม

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. คณะครูเปนแบบอยางที่ดีใหนักเรียนประพฤติปฏิบัติตาม
๒. นักเรียนมีความสุขในการเรียน
๓. ครูเกิดความภาคภูมิใจในพฤติกรรมในนักเรียนของตนเอง
๔. ผูปกครองชุมชนใหความสนใจและรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน

............................................ผูเ สนอโครงการ
( นางมะลิวรรณ ปทุมชัย )
ตำแหนง ครู ชำนาญการพิเศษ

..........................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางศิริรัตน อนุตรี )
ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานไชยสอ

โครงการตามแผนงานบริหารวิชาการ
ชื่อโครงการ
ตอบสนองมาตรฐาน
ตอบสนองกุลยุทธโรงเรียน
ผูรบั ผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการพัฒนาคุณภาพหองเรียน สื่อ นวัตกรรม
เพื่อการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ,๒ ,๓
ขอที่ ๒ ,๓ ,๕ ,๖
๑. นางสาวสุชัญญา ศรีสวาง
๒. คณะครู
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดตระหนักถึงประโยชนและความสำคัญในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในดานการจัดการศึกษา จะเห็นไดจากนโยบายดานการศึกษาไดกำหนดใหจัด
การศึ กษาเพื่ อพัฒนาคนให มีความรูดานเทคโนโลยี ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตามพระราชบั ญ ญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๙ วาดวยเทคโนโลยี
การศึกษา มาตรา ๖๖ “ผูเรียน มีสทิ ธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
โอกาสแรกที่ทำได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู
ดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต”
ดังนั้นสถานศึก ษาจึงมีห นา ที่ ดำเนินการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ นโยบายของรัฐ ดวยการ
ส ง เสริ ม ให นั กเรีย นมี ทั ก ษะด า นคอมพิ ว เตอร แ ละสามารถใช เทคโนโลยีเพื่ อ การศึ กษา โดยมุ ง พั ฒ นา
กระบวนการเรียนรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรูไดดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ ได
อยางหลากหลายตอเนื่องและทันสมัย
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรูและนักเรียนมีทกั ษะดานการใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลที่
เกี่ยวของกับการเรียนรู
๒. เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับบริการสารสนเทศในการสืบคนขอมูลบนระบบเครือขายได
๓. เพื่อใหโรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในดาน ICT เพื่อรองรับในการพัฒนา
๓. เปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนโรงเรียนบานไชยสอ ไดเรียนวิชาคอมพิวเตอรในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รอยละ ๑๐๐
๒. นักเรียนโรงเรียนบานไชยสอทุกคน ไดสืบคนขอมูลสารสนเทศบนระบบเครือขายที่ถูกตอง
ปลอดภัย

เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนบานไชยสอ มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่มี ีระบบการอินเทอรเน็ต
ประสิทธิภาพสูง
๒. นักเรียนมีความรูมีทักษะในการใชสื่อ ICT เพื่อการศึกษา
๓. ครูมีทักษะในการใช ICT และอินเตอรเน็ต
๔. งบประมาณที่ใช
๑. เงินงบประมาณ
๒. เงินนอกงบประมาณ
๕. ระยะเวลา

๓๐,๐๐๐ บาท
บาท
ตลอดปการศึกษา ๒๕๖๓

๖. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนกิจกรรม
ที่
กิจกรรม
๑. จัดหาสื่อการเรียนรูระบบ ICT
๒. ปรับปรุง ซอมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอรใหสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
๓. จัดซื้อวัสดุ หมึกพิมพ กระดาษ
แผนซีดี ฯลฯ
๗. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี ใชกับการเรียน
การสอน รอยละ ๑๐๐
๒. นักเรียนมีทักษะการใชสื่อ ICT
ในการเรียนรูรอยละ ๙๕
๓.ครูมีสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอน จัดตกแตงหองเรียน รอยละ๙๘

ระยะเวลาดำเนินการ
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ –
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ –
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ –
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔
วิธีการประเมิน
- ทดสอบ
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
- สำรวจความตองการและ
ความพอใจ

งบประมาณ
๓๐,๐๐๐

ผูรับผิดชอบ
คณะครูทุกคน
น.ส.สุชัญญา
ศรีสวาง
จัดซื้อ จัดจาง
คณะครูทุกคน

เครื่องมือที่ใชประเมิน
- แบบทดสอบ
- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
- แบบสำรวจความตองการและ
ความพอใจ

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียนทั้งโรงเรียนบานไชยสอ ไดรับการพัฒนาดาน ICT อยางทั่วถึง
๒. นักเรียนใชสื่อในการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม หลากหลายและสอดคลองกับ
หลักสูตร ICT
๓. นักเรียนมีสื่อ นวัตกรรมเหมาะสมกับการเรียนการสอน
............................................ผูเ สนอโครงการ
( นางสาวสุชัญญา ศรีสวาง )
ตำแหนง ครู ชำนาญการพิเศษ

..........................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางศิริรัตน อนุตรี )
ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานไชยสอ

ชื่อโครงการ
ตอบสนองมาตรฐาน
ตอบสนองกุลยุทธโรงเรียน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน
(ปรับปรุงภูมิทัศน)
มาตรฐานที่ ๒ ,๓
ขอที่ ๕ ,๖
๑. นางศิริรัตน อนุตรี
๒. นายทิพากร นอยดี
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล
แหลงเรียนรูส ำหรับ ผูเรีย นมีม ากมายทั้งในและนอกโรงเรียน สำหรับในโรงเรียนนั้นภู มิ ทัศนใน
โรงเรียนเป นแหลงเรียนรูที่สำคัญ และจำเปน อยางยิ่งที่ ตองมี ซึ่งทำให ผูเรียนได มีโอกาสแสวงหาความรู
เรียนรูจากของจริง และยังใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและทำใหบรรยากาศของโรงเรียนรมรื่น นาอยู นา
เรียน และเปนที่สนใจ ชื่นชมของผูพบเห็น และบรรลุวัตถุประสงคตรงตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ไดนั้น แหลงเรียนรูเปนสิ่งสำคัญตามมาตรา ๒๕ ซึ่งสวนหนึ่ง
กลาววา รัฐตองสงเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อจัดสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูใหกับผูเรียน
๒. เพื่อใหโรงเรียนมีแหลงเรียนรูเพียงพอกับนักเรียน
๓. เพื่อใหสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนปลอดภัย นาอยู และสวยงาม
๔. เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวม ดูแล รักษาแหลงเรียนรูภูมิทัศนของโรงเรียน
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู รอยละ ๙๐
๒. มีแหลงเรียนรูในโรงเรียน เพียงพอ และเหมาะสมกับผูเรียน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่ปลอดภัย นาอยู นาดู นาเรียน
๔. งบประมาณที่ใช
๑. เงินงบประมาณ

๔๐,๐๐๐ บาท

๒. เงินนอกงบประมาณ
๕. ระยะเวลา

-

บาท

ตลอดปการศึกษา ๒๕๖๓

๖. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนกิจกรรม
ที่
กิจกรรม
๑. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
๒. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๓. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
- กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน
- กิจกรรมจางเหมาบริการปรับปรุง
บริเวณโรงเรียน
๔. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ค. ๒๕๖๓
พ.ค. ๒๕๖๓
พ.ค.๒๕๖๓ – มี.ค.๒๕๕๔

งบประมาณ
๔๐,๐๐๐

ผูรับผิดชอบ
นางศิริรัตน อนุตรี
นายทิพากร นอยดี

มี.ค.๒๕๖๔

๗. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่ปลอดภัย นาอยู นา - รายงานผล
เรียน นาชื่นชม

เครื่องมือที่ใชประเมิน
- แบบประเมินความพึงพอใจ

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่ปลอดภัย นาอยู นาเรียน นาชื่นชม
............................................ผูเ สนอโครงการ
( นายทิพากร นอยดี )
ตำแหนง ครู ชำนาญการพิเศษ

..........................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางศิริรัตน อนุตรี )
ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานไชยสอ

ชื่อโครงการ
ตอบสนองมาตรฐาน
ตอบสนองกุลยุทธโรงเรียน
ผูรับผิดชอบโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ ๒ ,๔
ขอที่ ๒ ,๖
๑. นางมะลิวรรณ ปทุมชัย
๒.นางสาวสุชัญญา ศรีสวาง
๓.นางสาวพรพิมล ยาปน
๔.นางธนภรณ สมเทศน
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
ตามพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด ๖ มาตรา ๔๘กำหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให สถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง มี
การจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเป ดเผยตอสาธารณชน
เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษาทุกแหงตองรับกาประเมิน
ภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตราฐานฯ อยา งนอย ๑ ครั้งในทุกระยะ ๕ป โรงเรียนเห็น ความสำคัญ
ดังกลาวจึงไดจัดทำโครงการสงเสริมการประกันคุณภาพภายในขึ้นเพื่อ ใหการบริการและจัดการภายใน
โรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาภายในของโรงเรียน ใหการบริการและ
จัดการภายในโรงเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๒. โรงเรียนไดรับฟงขอมูลจากผูปกครอง ชุมชน เพื่อชวยกันหาแนวทาง พัฒนา ปองกัน และ
แกไขปญหานักเรียน
๓. เพื่อแกไขปญหาในชั้นเรียน และพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
๔. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหเพิ่มขึ้น และพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู การวัดผลประเมินผล ใหสอดคลองกับการวัดผลประเมินผลระดับชาติ
เปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินการอยางตอเนื่องตามเกณฑพิจารณา
รอยละ ๘๐
๒. สังเกตการณสอนทุกชั้นอยางนอย เดือนละ ๑ ครั้ง/เดือน/คน
๓. นิเทศเยี่ยมชั้นเรียนอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง/เดือน/คน

เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครองและผูที่มี
สวนเกี่ยวของมีความเขาใจใหความรวมมือการจัดกิจกรรม
๒. ผูเรียนเกิดความรูและทักษะไดตามมาตรฐานการเรียนรู มีคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไป
ตามเปาหมาย
๔. งบประมาณที่ใช
๑. เงินงบประมาณ
๒. เงินนอกงบประมาณ
๕. ระยะเวลา

๓,๐๐๐ บาท
บาท
ตลอดปการศึกษา ๒๕๖๓

๖. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนกิจกรรม
ที่
กิจกรรม
๑. ประชุมปฏิบัติการบุคลากรและ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๒. กำหนดภาระงานและวางแผน
พัฒนางานของโรงเรียนใหได
มาตรฐาน
๓. แตงตั้งผูรับผิดชอบ ดูแลระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. จัดระบบขอมูลสารสนเทศทุกดาน

ระยะเวลาดำเนินการ
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔

งบประมาณ
๓,๐๐๐

ผูรับผิดชอบ
คณะครูทุกคน

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔

คณะครูทุกคน

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔
๕. จัดทำ แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
การ เพื่อใชเปนแมบทในการพัฒนา มี.ค. ๒๕๖๔
โรงเรียน
๖. จัดทำการประเมินตนเอง เพื่อเปน ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔

คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน

เอกสารในการยืนยันคุณภาพ

๗. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
๑. บุคลากรทุกคนและผูเกี่ยวของทุกฝายมี - ตรวจสอบผลงาน
ความรูความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพ - สังเกตการปฏิบัติงาน
การศึกษา
- ตรวจสอบการปฏิบัติ
๒. โรงเรียนมีกลุมงานวิชาการที่รูและเขาใจ
รูจักโรงเรียนและศักยภาพของโรงเรียน
พรอมที่จะพัฒนาโรงเรียนตามภาระงานให
ไดมาตรฐาน
๓. มีคณะทำงานรับผิดชอบดูแลระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ที่ชัดเจน
๔. มีระบบขอมูลสารสนเทศ ทุกดาน เชื่อถือ
ได ทันการตรงตามที่ตองการใช
๕. โรงเรียนมีกลยุทธ/แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/แผนปฏิบัตกิ าร เปนแมบทใน
การพัฒนาโรงเรียน
๖. มีเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนในการ
ประเมินตนเอง

เครื่องมือที่ใชประเมิน
- แบบตรวจสอบผลงาน
-แบบสังเกต

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. โรงเรียนมีระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษา
๒. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีมาตรการชวยเหลือปองกันแกไขปญหาของ
ผูเรียน
๓. ครูผูสอนจัดการเรียนรูอยางหลากหลายสามารถทำงานวิจัยครูผูและสามารถนำผลการวิจัยมาใช
เพื่อแกปญหาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔. การบริหารจัดการศึกษามีระบบที่ชัดเจน

............................................ผูเ สนอโครงการ
( นางสาวสุชัญญา ศรีสวาง )
ตำแหนง ครู ชำนาญการพิเศษ

ชื่อโครงการ
ตอบสนองมาตรฐาน
ตอบสนองกุลยุทธโรงเรียน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

..........................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางศิริรัตน อนุตรี )
ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานไชยสอ

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู
มาตรฐานที่ ๒ ,๓
ขอที่ ๑ ,๕ ,๖
๑. นางมะลิวรรณ ปทุมชัย
๒. นางละเอียด สุขคา
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษา การพั ฒ นาการเรียนการสอน เปน สิ่ง จำเป น อย างยิ่ งที่ค รู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษามีสวนสำคัญในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบั ญญั ติ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเปนหนาที่ของโรงเรียนที่จ ะพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพและมีลักษณะตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร นอกจากจัดการเรียนการสอน สิ่งหนึ่งที่จะทำใหนักเรียนประสบความสำเร็จจาก
การเรียนรูไดคือการที่นักเรียนไดมีโอกาสไปพบเห็นสิ่งที่เปนความรูที่เปนนามธรรมจากหนังสือ มาเปน สิ่งที่
สามารถจับตองได อันจะทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทางตรงไดเปนอยางดี
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูนวัตกรรมจากแหลงเรียนรูนอกสถานที่|
๒. เพื่อชวยใหเด็กเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องตลอดเวลา
๓. เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข จากประสบการณและสถานที่จริง
๔. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในดานการเรียนรูแกเด็กดวยกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบานไชยสอทุกคนไดศึกษาแหลงเรียนรู
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนและคณะครูไดรับความรู จากสถานที่ สถานการณและประสบการณจริงและนำความรู
ที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน

๔. งบประมาณที่ใช
๑. เงินงบประมาณ
๒. เงินนอกงบประมาณ
๕. ระยะเวลา

๓๐,๐๐๐ บาท
บาท
ตลอดปการศึกษา ๒๕๖๓

๖. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนกิจกรรม
ที่
กิจกรรม
๑. ประชุมวางแผน จางเหมารถ ติดตอ
สถานที่ ศึกษาเสนทาง
๒. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ – ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ ศึกษาแหลง
เรียนรู ตามกำหนด
๓. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่
๔ – ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ศึกษาแหลงเรียนรูตามกำหนด
๔. สรุป/ประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔
กุมภาพันธ ๒๕๖๓

งบประมาณ
๓๐,๐๐๐

ผูรับผิดชอบ
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน

มีนาคม ๒๕๖๔

คณะครูทุกคน

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔

คณะครูทุกคน

๗. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. ครู นักเรียนไดไปทัศนศึกษานอกสถานที่
๒. ครู นักเรียนไดสัมผัสสถานที่ตาง ๆ ดวย
ตนเอง เกิดประสบการณตรง
๓. ครู นักเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกล กาวทัน
เหตุการณตาง ๆ (ยอโลก)
๔. ความพึงพอใจของครู นักเรียน
ผูปกครอง

วิธีการประเมิน
- การสังเกตจากการรวม
กิจกรรม
- การตอบแบบสอบถาม
- ประเมินความพึงพอใจ

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
๒. นักเรียนไดศึกษาสภาพจริงจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
๓. นักเรียนไดเรียนรูยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง

เครื่องมือที่ใชประเมิน
- แบบบันทึกการเขารวมกิจกรรม
- แบบสอบถาม
- แบบประเมินความพึงพอใจ

............................................ผูเ สนอโครงการ
( นางมะลิวรรณ ปทุมชัย )
ตำแหนง ครู ชำนาญการพิเศษ

ชื่อโครงการ
ตอบสนองมาตรฐาน
ตอบสนองกุลยุทธโรงเรียน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

..........................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางศิริรัตน อนุตรี )
ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานไชยสอ

โครงการพัฒนาหองสมุดเปนแหลงเรียนรู
มาตรฐานที่ ๒ ,๓
ขอที่ ๒ , ๓ ,๕
๑. นางละเอียด สุขคา
๒. นางสาวธัญชนก วังกานนท
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล
การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได นักเรียนตองมีนิสัยรักการอานจะทำใหนักเรียนมี
คุณ ลั ก ษณะที่พึ งประสงคต ามแนวการจั ดการศึ กษาในพระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห งชาติ พุ ทธศั กราช
๒๕๔๒ ที่ยึ ดหลัก ว า ผูเรีย นทุก คนสามารถเรียนรูแ ละพั ฒ นาตนเองได และถือ วา ผูเรีย นสำคั ญ ที่สุ ด
กระบวนการเรียนการสอนตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดย
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน คำนึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุ คคลฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ และการประยุกตความรูมาใช
แกปญหา การเรียนจากประสบการณจริง สถานศึกษาตองจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมบูรณาการ
องคความรูตางๆที่เกื้อกูลสงเสริมการเรียนรูโดยใชกระบวนการอานในทุกกลุมสาระการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการเรียนการจัดการแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนโดยเฉพาะหองสมุดใหเปนแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลายดวยหนังสือ สื่อ และกิจกรรมจะชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูภายในโรงเรียนขึ้นไดซึ่ง
จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู
ตอไป
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมสื่อการเรียนรูตรงตามหลักสูตร
๒. เพื่อปลูกฝงและสงเสริมการอานการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน
๓. เพื่อพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูที่หลากหลายภายในโรงเรียน
๔. เพื่อเปนแหลงศึกษาคนควาของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน

๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนโรงเรียนบานไชยสอ รอยละ ๘๐ เขาใชบริการหองสมุด
๒. เปนแหลงคนควาและใชเปนสื่อการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรทุกคน
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนมีนิสัยใฝรู ใฝเรียนและมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง
๒ .นักเรียนและผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใชหองสมุด
๔. งบประมาณที่ใช
๑. เงินงบประมาณ
๒. เงินนอกงบประมาณ
๕. ระยะเวลา

๒,๐๐๐ บาท
บาท
ตลอดปการศึกษา ๒๕๖๓

๖. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนกิจกรรม
ที่
กิจกรรม
๑. กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ
๒. กิจกรรมรักการอาน
๓. กิจกรรมแรลลี่วันสุนทรภู
๔. กิจกรรมวันรักษภาษาไทย
๕. กิจกรรมอานขาวสาร
๖. กิจกรรมหนูอานเอาเรื่อง
๗. กิจกรรมพี่อานนองเขียนเรียนรู
ดวยกัน
๘. กิจกรรมนิทานสอนใจ
๗. การติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดำเนินการ
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔
มิ.ย. ๒๕๖๓
ก.ค. ๒๕๖๓
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
มี.ค. ๒๕6๓
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔

งบประมาณ
๒,๐๐๐

ผูรับผิดชอบ
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑.นักเรียนเขาใชบริการการอานและศึกษา
คนควาจากหองสมุดรอยละ ๘๐
๒. หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการ
เรียนรู
๓. ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน แสวงหาความรู

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใชประเมิน
- จำนวนนักเรียนเขาใช
- แบบบันทึกการเขาใชหองสมุด
หองสมุด
- แบบบันทึกการอาน
- การอานหนังสือของผูเรียน - แบบประเมินความพึงพอใจ
- สอบถามความพึงพอใจ

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียนมีหนังสือสำหรับศึกษาคนควาตรงตามหลักสูตร
๒. นักเรียนมีนิสัยรักการอานการเรียนรูดวยตนเอง
๓. มีหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูที่หลากหลายภายในโรงเรียน
๔. ครูใชเปนเปนแหลงศึกษาคนควาหาความรูและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๕. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใชบริการ
............................................ผูเ สนอโครงการ
..........................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางละเอียด สุขคา )
( นางศิรริ ัตน อนุตรี )
ตำแหนง ครู ชำนาญการพิเศษ
ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานไชยสอ
ชื่อโครงการ
โครงการสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ตอบสนองมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ ,๓
ตอบสนองกุลยุทธโรงเรียน
ขอที่ ๓ ,๖
ผูรับผิดชอบโครงการ
๑. นายทิพากร นอยดี
๒. นางสาวพรพิมล ยาปน
ระยะเวลาดำเนินการ
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดใหกิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวย การปกครองหลักสูตร
และวิชาพิเศษลุกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ ขอ ๒๗๓ กำหนดไววา “ ใหผูกำกับกลุมหรือผูกำกับลูกเสือนำลูกเสือ
ไปฝกเดินทางไกลและแรมคืนในปหนึ่ง ไมนอยกวา ๑ ครั้ง ครั้งหนึ่งใหพักแรมอยางนอย ๑ คืน การ
เดินทางไกลและแรมคืนมีวัตถุประสงคเพื่อฝกใหลูกเสือมีความอดทน อยูในระเบียบวินัย รูจักชวยเหลือ
ตัวเองและผูอื่น รูจักอยูและทำงานรวมกับผูอื่น ตลอดจนเรียนทักษะลูกเสือเพิ่มเติม” ทั้งนี้เพื่อเปนการฝก
ใหลูกเสือไดนำเอาวิชาความรูที่ไดฝกปฏิบัติในคาบกิจกรรมลูกเสือ มาใชในการปฏิบัติกิจกรรมอยูคาย พัก
แรม และเปนการทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือสามัญรุนใหญไปพรอมกัน จึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้น
โรงเรียนบานไชยสอ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือซึ่งเปน กิจ กรรมที่สงเสริมให
นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูดวยประสบการณตรง โดยการจัดกิจกรรมการอยูคายพักแรม เพื่อเปน
การปลูกฝงใหนักเรียนทุกคนเปนผูมีระเบียบวินัย รูจักการปรับตัว ในการอยูรวมกับผูอื่นและทำงานรวมกัน
เปนหมูคณะโรงเรียนบานไชยสอจึงเห็นควรจัดโครงการนี้ขึ้นในปการศึกษา ๒๕๖๔

๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหลูกเสือ โรงเรียนบานไชยสอรูจักการเปนผูนำและเปนผูตามที่ดี โดยผานการเรียนรูตาม
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑ อยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อนำความรูและประสบการณที่ไดรับไปปรับใชในชีวิตประจำวันของตนเอง
๓. เพื่อเปนการรำลึกถึงผูใหกำเนิดลูกเสือไทยและลูกเสือโลก
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖ ไดเขารวมกิจกรรมการอยูคายพักแรมทุกคน
๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖ มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือและอยูรวมกับผูอื่น
ในสังคมอยางมีความสุข
เชิงคุณภาพ
๑. ลูกเสือโรงเรียนบานไชยสอทุกคนไดรับความรู และประสบการณจากการอยูคา ยพักแรมลูกเสือ
๒. นักเรียนทุกคนรูจักการเปนผูนำ ผูตามที่ดี และผานหลักสูตรวิชาลูกเสือ – เนตรนารีอยางมี
ประสิทธิภาพ

๔. งบประมาณที่ใช
๑. เงินงบประมาณ
๒. เงินนอกงบประมาณ
๕. ระยะเวลา

๕,๐๐๐ บาท
บาท
ตลอดปการศึกษา ๒๕๖๓

๖. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนกิจกรรม
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

กิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกล
กิจกรรมเขาฐานวิชาการ
กิจกรรมผจญภัย
กิจกรรมรอบกองไฟ

๗. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. รอยละ ๙๐ ของลูกเสือ ไดเขารวม
กิจกรรมการอยูคายพักแรม
๒. รอยละ ๙๐ ของลูกเสือ มีความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือและอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุข

ระยะเวลาดำเนินการ
ธันวาคม ๒๕๖๓
ธันวาคม ๒๕๖๓
ธันวาคม ๒๕๖๓
ธันวาคม ๒๕๖๓
วิธีการประเมิน
- การทดสอบ
- การสังเกตพฤติกรรม
- การสอบถาม

งบประมาณ
๕,๐๐๐

ผูรับผิดชอบ
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน

เครื่องมือที่ใชประเมิน
- แบบทดสอบ
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียนทุกคนมีความรูและทักษะในกิจกรรมลูกเสือ ตามหลักสูตรที่กำหนด
๒. นักเรียนทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และชวยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น
๓. นักเรียนทุกคนสามารถนำความรูทักษะและทัศนคติที่ดีไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
๔. นักเรียนทุกคนมีการอนุรักษ หวงแหน สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในทองถิ่น

............................................ผูเ สนอโครงการ
( นางสาวพรพิมล ยาปน )
ตำแหนง ครู ชำนาญการพิเศษ

ชื่อโครงการ
ตอบสนองมาตรฐาน
ตอบสนองกุลยุทธโรงเรียน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

..........................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางศิริรัตน อนุตรี )
ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานไชยสอ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๑ ,๒ ,๓
ขอที่ ๓ , ๕ , ๖
๑. นายทิพากร นอยดี
๒. คณะครู
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง"เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนว
ทางการดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจและเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ำแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดำรงอยูไดอยางมั่ นคง
และยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความ เปลี่ยนแปลงตางๆ
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการ
ผลิตสินคาและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ไดโดยไมตองพึ่งพาปจจัยตางๆ ที่เราไมไดเปนเจาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือความสามารถในการดำรงชีวิตไดอยางไมเดือดรอนมีความ
เปนอยูอยางประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่สำคัญไมหลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มี
อิสรภาพเสรีภาพ ไมพันธนาการอยูกับสิ่งใดหากกลาวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเสนทางสายกลาง ในการ
ดำรงชีวิต

โรงเรียนบานไชยสอ ไดถือเปนภาระสำคัญในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรู และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๔. เพื่อใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาในภูมิ ปญญาไทย นิยมไทย
รักบานเมือง ดำรงซึ่งความเปนไทย
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียน รอยละ ๘๐ มีความรูความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง
๒. นักเรียน รอยละ ๘๐ สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง
๓. นักเรียน รอยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค “อยูอยางพอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป
๔. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา
เชิงคุณภาพ
๑. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจและมีทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความรักภูมิใจ ในภูมิปญญาไทยตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
๔. งบประมาณที่ใช
๑. เงินงบประมาณ
๒. เงินนอกงบประมาณ
๕. ระยะเวลา

-

บาท
บาท

ตลอดปการศึกษา ๒๕๖๓

๖. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนกิจกรรม
ที่
กิจกรรม
๑. ปลูกขาวกลอง
๒. เลี้ยงปลาในบอดิน
๗. การติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดำเนินการ
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔

งบประมาณ
๑๐,๐๐๐

ผูรับผิดชอบ
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. นักเรียนรอยละ ๘๐ มีความรูความเขาใจ
และสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง
๒. นักเรียนรอยละ ๘๐ มีคณ
ุ ลักษณะอันพึง
ประสงค “อยูอยางพอเพียง” ในระดับดีขึ้น
ไป
๓. มีแหลงเรียนรูแบบเกื้อกูลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใน
โรงเรียน

วิธีการประเมิน
- การทดสอบความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- การบันทึกการใชแหลง
เรียนรู
- ความพึงพอใจในการใช
แหลงเรียนรู

เครื่องมือที่ใชประเมิน
- แบบทดสอบ
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค
- แบบการใชแหลงเรียนรู
- แบบประเมินความพึงพอใจ

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียนมีความรู และประสบการณ สามารถปฏิบัติได โดยการศึกษาจากแหลงเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. สามารถเปนแหลงเรียนรู ตัวอยาง แกเยาวชน และชุมชนได

............................................ผูเ สนอโครงการ
( นายทิพากร นอยดี )
ตำแหนง ครู ชำนาญการพิเศษ

..........................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางศิริรัตน อนุตรี )
ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานไชยสอ

ชื่อโครงการ
ตอบสนองมาตรฐาน
ตอบสนองกุลยุทธโรงเรียน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการพัฒนาการเรียนรูดวยสะเต็มศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ,๒ ,๓
ขอที่ ๒ , ๓
๑. นางสาวสุชัญญา ศรีสวาง
๒. นางธนภรณ สมเทศน
๓. นางสาวธัญชนก วังกานนท
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เปนพื้นฐานที่จัดใหนักเรียนไดศึกษา โดยกำหนดไว
ในมาตรฐานการเรียนรูของชาติ ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนั ก เรีย นส ว นใหญ ในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร ยั ง ไม เป น ที่ น า พอใจและจากที่ รัฐ บาลให
ความสำคัญ กับ การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐานในการพัฒ นาประเทศ โดยไดบูรณาการองค
ความรู ด า นวิ ท ยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิ ศ วกรรมศาสตร (Engineering) และ
คณิตศาสตร (Mathematics) โดยเรียกวิธีการจัดการเรียนการสอนนี้วา STEM Education ซึ่งเปนการ
จัด การเรี ย นการสอนเพื่ อนำไปสูก ารคิดแก ป ญ หาและการสร า งสรรค น วั ต กรรมใหม ตลอดจนมุง ผลิ ต
กำลังคนทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ใหแขงขันในระดับนานาชาติได ดังนั้น ทาง
โรงเรียน ไดตระหนักถึงความสำคัญดังกลาวในการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน ในการจัดการเรียน

การสอนทางดานวิทยาศาสตร คณิตสาสตรและเทคโนโลยี ใหมีความเขาใจในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ STEM Education จึงไดจัดทำโครงการคายบูรณาการในรูปแบบ STEM Education
ขึ้น โดยมุงหวังใหเกิดประโยชนในการสรางครูและนักเรียนตนแบบ STEM Education ในโรงเรียน และ
เพื่อจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศ ใหมีคุณภาพสูงขึ้น และ
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศในระดับสากลสืบตอไป
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค สะเต็มเปนพื้นฐาน
๒. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหสูงขึ้น
๓. เพื่อสงเสริมใหครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาอยางมั่นใจ
๔. เพื่อเพิ่มพูนโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในบริบทที่
หลากหลาย มีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ STEM Education ไดฝกประสบการณ
รอยละ ๘๐
๒. ครูไดเขารวมกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ STEM Education ไดฝกประสบการณ การจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม เทคนิคการสอน การควบคุมกิจกรรม การจัดรูปแบบกิจกรรม
เพื่อเปนตนแบบ STEM Education รอยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ STEM Education ไดฝกประสบการณ
การคิดแกปญหา การสรางสรรคนวัตกรรมใหม และการบูรณาการความรูในสาขาวิชาตางๆ โดยใช
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมแบบ STEM Education
๒. ครูไดเขารวมกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ STEM Education ไดฝกประสบการณ การจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม เทคนิคการสอน การควบคุมกิจกรรม การจัดรูปแบบกิจกรรม เพื่อเปน
ตนแบบ STEM Education ของโรงเรียนสืบตอไป
๔. งบประมาณที่ใช
๑. เงินงบประมาณ
๒. เงินนอกงบประมาณ
๕. ระยะเวลา

๕,๐๐๐ บาท
บาท
ตลอดปการศึกษา ๒๕๖๓

๖. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนกิจกรรม
ที่
กิจกรรม
๑. จัดกิจกรรมคายบูรณาการใน
รูปแบบ STEM Education

ระยะเวลาดำเนินการ
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔

งบประมาณ
๕,๐๐๐

ผูรับผิดชอบ
คณะครูทุกคน

๒. สรางองคความรูและอบรมถายทอด ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
กับครูตนแบบ STEM Education มี.ค. ๒๕๖๔
๓. นิเทศและติดตามประเมินผล
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔
๗. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมบูรณาการใน
รูปแบบ STEM Education ไดฝก
ประสบการณ รอยละ ๘๐
๒. ครูไดเขารวมกิจกรรมบูรณาการใน
รูปแบบ STEM Education ไดฝก
ประสบการณการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรม เทคนิคการสอน การควบคุม
กิจกรรม การจัดรูปแบบกิจกรรม เพื่อเปน
ตนแบบ STEM Education รอยละ ๑๐๐

วิธีการประเมิน
- กรอกแบบประเมินความ
พึงพอใจ
- ใชแบบสอบถาม
- การพูดคุยและการ
สัมภาษณ

คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน

เครื่องมือที่ใชประเมิน
- บัญชีลงเวลาผูเขารวมแสดงผล
งานทางวิชาการ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบสอบถาม

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค แกปญหาในชีวิตจริงและสรางนวัตกรรมที่ใช
สะเต็มเปนพื้นฐาน
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหสูงขึ้น
๓. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาอยางมั่นใจ
๔. โรงเรียนไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสะเต็มที่เชื่อมโยงกับกลุมสาระอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เพิ่มพูนโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในบริบทที่หลากหลาย
มีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
............................................ผูเ สนอโครงการ
( นางสาวสุชัญญา ศรีสวาง )
ตำแหนง ครู ชำนาญการพิเศษ

..........................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางศิริรัตน อนุตรี )
ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานไชยสอ

ชื่อโครงการ
ตอบสนองมาตรฐาน
ตอบสนองกุลยุทธโรงเรียน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการสงเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานเด็กปฐมวัย
มาตรฐานปฐมวัย
ขอที่ ๒ , ๓
๑. นางมะลิวรรณ ปทุมชัย
๒. นางสาวธัญชนก วังกานนท
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๕๖ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและทักษะเบื้องตน ไดแกทักษะ
การใชกลามเนื่อใหญ-เล็ก ทักษะการใชประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการสังเกตและ
สำรวจ ทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ ทักษะในเรื่องจำนวน ปริมาณ น้ำหนัก การกะประมาณและการเชื่อง
โยงความรูและทักษะการสังเกต ทักษะทางวิชาการตางๆ ดังนั้นโรงเรียนบานไชยสอ จึงไดกำหนดนโยบาย
ที่จะสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะตางๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด โดยจัดใหมีโครงการสงเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานตามพัฒนาการ ๔ ดาน สอดคลองกับวัยและความสนใจของผูเรียน โดยผานกระบวนการ การจัด
กิจกรรม ๖ กิจกรรมหลัก
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะเบื้องตนในดานตางๆ ตามวัย

๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีทักษะเบื้องตนในดานตางๆ เหมาะสมตามวัย
เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีความรูและทักษะเบื้องตนตามพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน โดยผาน
กระบวนการการจัดกิจกรรม ๖ กิจกรรมหลัก
๔. งบประมาณที่ใช
๑. เงินงบประมาณ
๒. เงินนอกงบประมาณ
๕. ระยะเวลา

๕,๐๐๐ บาท
บาท
ตลอดปการศึกษา ๒๕๖๓

๖. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนกิจกรรม
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
มิ.ย. ๒๕๖๓
มิ.ย. ๒๕๖๓

๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหาร
๒. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ตามโครงการ
๓. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมดังนี้
มิ.ย. ๒๕๖๓๑) กิจกรรม ๖ กิจกรรมประจำวัน เพื่อพัฒนา มี.ค. ๒๕๖๔
กลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก การประสาน
สัมพันธกันระหวางมือกับตา เปนตน
๒) กระบวนการเรียนรูโดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
๓) กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ
๔) กิจกรรมบานวิทยาศาสตรนอ ย
๕) กิจกรรมแขงขันวิชาการระดับปฐมวัย
๖) กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
๗) กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู
๘) กิจกรรมเรียนรู ICT

งบประมาณ
๕,๐๐๐

ผูรับผิดชอบ
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน

๙) กิจกรรมคาราวานสงเสริมเด็กปฐมวัย
๑๐) กิจกรรมบานชวยโรงเรียน
๑๑) กิจกรรมวันสำคัญตางๆ
๑๒) กิจกรรมกีฬาสัมพันธ
๑๓) กิจกรรมเยี่ยมบาน
๑๔) กิจกรรมสรางขวัญและกำลังใจ
๔. ครูประเมินทักษะความรูของเด็ก
๕. สอบถามความพึงพอใจผูมีสวนเกี่ยวของ
๓. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและ
รายงานผูบริหารสถานศึกษา
๗. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. นักเรียน รอยละ๙๐ เขารวมกิจกรรม
ตามโครงการ

มี.ค. ๒๕๖๔
มี.ค. ๒๕๖๔
มี.ค. ๒๕๖๔

วิธีการประเมิน
- แบบประเมินความพึง
พอใจ
- แบบสอบถาม
- การพูดคุยและการ
สัมภาษณ

คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน

เครื่องมือที่ใชประเมิน
- แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ผูปกครอง

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเรียนมีความรูและทักษะเบื้องตนในดานตางๆ ตามวัยหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย
............................................ผูเ สนอโครงการ
( นางมะลิวรรณ ปทุมชัย)
ตำแหนง ครู ชำนาญการพิเศษ

..........................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางศิรริ ัตน อนุตรี )
ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานไชยสอ

โครงการตามแผนงานบริหารบุคคล
ชื่อโครงการ
ตอบสนองมาตรฐาน
ตอบสนองกุลยุทธโรงเรียน
ผูรบั ผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานที่ ๒
ขอที่ ๓ ,๕ ,๖
๑. นางศิริรัตน อนุตรี
๒. นางละเอียด สุขคา
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล
การพัฒนา “ องคกร” เปนหัวใจสำคัญประการหนึ่งสำหรับการบริหารราชการยุคใหม มีหลักการ
ที่สำคัญ คือ เพิ่มพลังอำนาจการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะสูการทำงานเปนเลิศ ตลอดจน
สงเสริมโอกาสกาวหนาในการทำงาน มีการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการ
ทำงานกับหนวยงานภายในและภายนอก สรางเสริมบรรยากาศการทำงานที่ดี และมุงมั่นในการพัฒ นา
อยางตอเนื่อง ซึ่งการการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความสามารถครอบคลุมองคประกอบ ๓ ดาน คือ องคความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ดานจริยธรรม
คือ การพัฒนาจิตสำนึกในการทำงาน มีความตระหนักในตนเอง มีความเห็นใจผูอื่น สุดทาย คือ ดานทักษะ

ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหเกิดการเรียนรู เกิดประสบการณ สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดรบั มอบหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งนำไปสู “คุณภาพการบริการ”
การจัดการเรียนการสอนจะใหประสบผลสำเร็จนั้นครูนักเรียนผูปกครองจะตองรวมมือกันตางคน
ตางทำหน าที่ ให สมบู รณ โดยเฉพาะครูตอ งพัฒ นาปรับ ปรุงตนเองอยู เสมอจึ งจะทำให การเรีย นการสอน
ประสบผลสำเร็จเพื่อใหครูไดรับการพัฒนาอยูเสมอโรงเรียนบานไชยสอจึงไดจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองในเรื่องตางๆอยูเสมออันจะสงผลใหครูมีคุณภาพผาน
เกณฑมาตรฐาน
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหบุคลากรมีความรอบรูในขอบขายงานที่ตน และมีความรอบรูในขอบขายงานของคนอื่น
ทั้งภายในกลุมและภายนอกกลุม
๒. เพื่อใหบุคลากรมีโอกาสพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ระหวางกัน
๓. เพื่อศึกษาดูงานเปรียบเทียบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเขารับการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรูในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาชีพของตน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน
อยางนอย ๑๐๐ ชั่วโมง ตอปการศึกษา
๒. ครูส ามารถจัด การเรีย นการสอนตามวิช าที่ ได รับมอบหมายเต็ ม เวลาและเต็ม ความสามารถ
รอยละ ๙๐
เชิงคุณภาพ
๑. ครูมีความรูความเขาใจในเรื่องที่ไดรบั การอบรมสัมมนา สามารถนำมาประยุกตใชกับการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. ครูสามารถนำประสบการณจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาและ
ปฏิบัติตนไดถูกตอง
๔. งบประมาณที่ใช
๑. เงินงบประมาณ
๒. เงินนอกงบประมาณ
๕. ระยะเวลา

๒๐,๐๐๐ บาท
บาท
ตลอดปการศึกษา๒๕๖๒

๖. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนกิจกรรม

ที่
กิจกรรม
๑. ครูเขารบรมพัฒนาตนเองอยางนอย
๑๐๐ ชั่วโมง ตอป
๒. ครูสามารถนำความรูมาพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๗. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. บุคลากรของโรงเรียนไดรับการพัฒนา
อยางนอยคนละ ๑๐๐ ชั่วโมงตอป
๒. ครูสามารถนำความรูมาพัฒนา
๓. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ครูมีความพึงพอใจในกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร

ระยะเวลาดำเนินการ
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔
วิธีการประเมิน
- นิเทศติดตาม
-ตรวจสอบแผนจัดการ
เรียนรู
-สังเกตการสอนและการ
ปฏิบัตงิ าน
-สำรวจความคิดเห็น

งบประมาณ
๒๐,๐๐๐

ผูรับผิดชอบ
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน

เครื่องมือที่ใชประเมิน
-แบบบันทึกการนิเทศ
-แบบการตรวจแผนจัดการเรียนรู
-รายงานการอบรม
-แบบสังเกตการสอน
-แบบสำรวจความคิดเห็น
- งานวิจัยในชั้นเรียน

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. บุคลากรในโรงเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามศักยภาพของตนเอง และมี
ศักยภาพในการทำงานอยางเขมแข็ง
๒. บุคลากรในโรงเรียนทุกคนสามารถทำงานไดอยางเต็มกำลังความสามารถ กำลัง
ความคิด เสียสละเพื่อประโยชนทางราชการอยางเต็มที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู มีผลทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

............................................ผูเ สนอโครงการ
( นางละเอียด สุขคา )
ตำแหนง ครู ชำนาญการพิเศษ

..........................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางศิริรัตน อนุตรี )
ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานไชยสอ

โครงการตามแผนงานงบประมาณ
ชื่อโครงการ
ตอบสนองมาตรฐาน
ตอบสนองกุลยุทธโรงเรียน
ผูรบั ผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการสาธารณูปโภค
มาตรฐานที่ ๒
ขอที่ ๖
๑. นางมะลิวรรณ ปทุมชัย
๒. นายทิพากร นอยดี
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล
การจัดระบบสาธารณูปโภคในสถานศึกษามีความจำเปนที่ตองกำหนดวางแผนเพื่อใหการใช ไฟฟา
น้ำ และอื่นๆ ในสถานศึกษาเกิดความคุมคาสูงสุด โดยอาศัยขอมูลการใชจายสาธารณูปโภคที่ผานมาเปน
ตัวชี้วัด แนวโนมคาใชจายสาธารณูปโภคตอไป โรงเรียนบานหมันดำเนินการใชจายคาสาธารณูปโภคโดยมี
คา ใช จ ายไฟฟ า เป น หลั ก เพื่ อ ให ก ารบริห ารงานด านงบประมาณในส ว นของ งบสาธารณู ป โภคมี ก าร
ดำเนิน การไปตามการจัดสรรงบประมาณตามแผนการปฏิบัติ งานให ไดใกลเคียงกับ การจัดสรรมากที่สุด
โรงเรียนบานหมันจึงไดจัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการสาธารณูปโภคในสถานศึกษาขึ้น
๒. วัตถุประสงค

๑. เพื่อเปนการควบคุมดูแลการใชจายคาสาธารณูปโภคในโรงเรียน
๒. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลดานสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
๓. ผูเรียนไดใชสาธารณูปโภคในโรงเรียนอยางเพียงพอตามความจำเปน
๔. สถานศึกษาไดเบิกจายชำระคาสาธารณูปโภคตามแผนงานที่กำหนด
๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
๑. คาไฟฟา
๓,๕๐๐ บาท/เดือน
๒. คาน้ำประปา ๓,๐๐๐ บาท/เดือน
๓. คาโทรศัพทพื้นฐาน ๑๐๗ บาท/เดือน
๔. คาเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง ๖๗๐ บาท/เดือน
เชิงคุณภาพ
๑. พัฒนาการใชสาธารณูปโภคในสถานศึกษาใหคุมคา เหมาะสมตามความจำเปน
๒. พัฒนาการวางแผนการใชจายดานสาธารณูปโภคในสถานศึกษาใหเพียงพองบประมาณที่ใชจาย
จริง
๓. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลดานสาธารณูปโภคเพื่อใชเปนตัวชี้วัดการจัดสรรงบประมาณดาน
สาธารณูปโภคในปงบประมาณตอไป
๔. งบประมาณที่ใช
๑. เงินงบประมาณ
๒. เงินนอกงบประมาณ
๕. ระยะเวลา

๕๐,๐๐๐ บาท
บาท
ตลอดปการศึกษา ๒๕๖๓

๖. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนกิจกรรม
ที่
กิจกรรม
๑. สำรวจงบประมาณดาน
สาธารณูปโภคที่ใชในปงบประมาณ
ที่ผานมา
๒. สำรวจตั้งงบประมาณของสถาน
ศึกษาดานสาธารณูปโภคที่ไดรับ
จัดสรรในปงบประมาณปจจุบัน
๓. ดำเนินการเบิกจายงบประมาณดาน
สาธารณูปโภค
๔. จัดเก็บขอมูลดานสาธารณูปโภคที่
เบิกจาย
๕. สรุปประเมินผล จัดทำรายงาน
โครงการตอผูบริหารสถานศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
๕๐,๐๐๐ นางมะลิวรรณ ปทุมชัย
นายทิพากร นอยดี

๗. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. โรงเรียนบานไชยสอมีการบริหารจัดการ
คาสาธารณูปโภคอยางคุมคา
๒. สถานศึกษาวางแผนการใชจาย
งบประมาณดานสาธารณูปโภคไดใกลเคียง
และเพียงพอกับงบประมาณที่ใชจายจริง
๓. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ครูมีความพึงพอใจในกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร

วิธีการประเมิน
- นิเทศติดตาม
-ตรวจสอบแผนจัดการ
เรียนรู
-สังเกตการสอนและการ
ปฏิบัตงิ าน
-สำรวจความคิดเห็น

เครื่องมือที่ใชประเมิน
-แบบบันทึกการนิเทศ
-แบบการตรวจแผนจัดการเรียนรู
-รายงานการอบรม
-แบบสังเกตการสอน
-แบบสำรวจความคิดเห็น
- งานวิจัยในชั้นเรียน

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. สถานศึกษาไดดำเนินการดานสาธารณูปโภคตามแผนงานที่กำหนด
๒. สถานศึกษามีความคลองตัวในการเบิกจายงบประมาณดานสาธารณูปโภค
๓. สถานศึกษามีขอมูลดานสาธารณูปโภคเพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณใน
ปงบประมาณตอไป

............................................ผูเ สนอโครงการ
( นางมะลิวรรณ ปทุมชัย)
ตำแหนง ครู ชำนาญการพิเศษ

..........................................ผูอนุมัติโครงการ
( นางศิรริ ัตน อนุตรี )
ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานไชยสอ

ภาคนวก
- คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผน
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ
- ขอมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. และขอเสนอแนะ

คำสั่งโรงเรียนบานไชยสอ
ที่ ๑๐ / ๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา ๒๕๖๓
*********************************************************

ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ กำหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน จัดให มีระบบประกันคุณภาพภายใน โดยในขอ ๕ กำหนดให
สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ทั้งนี้
ดว ยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน และนอกจากนี้ในขอ ๑๖(๘) ยัง
กำหนดใหมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ซึ่งจะเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในป
การศึกษานั้นๆ
โรงเรียนบานไชยสอ จึงแตงตั้งบุคคลตอไปนี้เปนคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป
การศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบานไชยสอ ประกอบไปดวย
๑. นางศิริรัตน อนุตรี
ผอ.โรงเรียนบานไชยสอ
ประธานกรรมการ
๒. นางละเอียด สุขคา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นายทิพากร นอยดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางมะลิวรรณ ปทุมชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางสาวพรพิมล ยาปน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นางสาวธัญชนก วังกานนท ครู อัตราจางวิกฤต
กรรมการ
๗. นางธนภรณ สมเทศน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๘. นางสาวสุชัญญา ศรีสวาง ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวฐาปนี คำจัตุรัส
ครู ธุรการ
ผูชวยกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง มีหนาที่ศึกษา วิเคราะห วางแผนและจัดทำรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ และจัดทำรูปเลมแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒562 เผยแพรตอ
สาธารณชน โดยใหเปนไปตามเจตนารมณของทางราชการ และใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อประโยชนแกทาง
ราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

( นางศิรริ ัตน อนุตรี )
ผูอำนวยการโรงเรียนบานไชยสอ

ขอมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. และขอเสนอแนะ
รับการประเมินเมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และ วันที่ ๒ เดือน มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๖
ระดับการศึกษาปฐมวัย (๑๒ ตัวบงชี้) ขอมูลลาสุด
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม)

ตองปรับปรุง
เรงดวน

ระดับคุณภาพ
ตอง
พอใช
ปรับปรุง

กลุมตัวบงชี้พนื้ ฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย
ตัวบงชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย
ตัวบงชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย
ตัวบงชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย
ตัวบงชี้ที่ ๕ เด็กมีความพรอมศึกษาตอในชั้นตอไป
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็ก
เปนสำคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายใน

ดีมาก










กลุมตัวบงชี้อตั ลักษณ
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา




กลุมตัวบงชีม้ าตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูค วามเปนเลิศ
ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

รวม

ดี



-

-

๑

โรงเรียนมีผลการประเมินภาพรวม ระดับคุณภาพ ดี ไดคะแนนรวม ๘๖.๓๒ คะแนน
สรุปผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพขณะนี้
 รับรอง
 ไมรบั รอง
กรณีที่ไมไดรบั การรับรอง เนื่องจาก ..........................................-...................................

๕

๖

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๑๒ ตัวบงชี้) ขอมูลลาสุด
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม)

ตองปรับปรุง
เรงดวน

กลุมตัวบงชี้พนื้ ฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผูเรียนคิดเปน ทำเปน
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและตนสังกัด

ระดับคุณภาพ
ตอง
พอใช
ปรับปรุง

ดีมาก











กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่ งผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา




กลุมตัวบงชีม้ าตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศ
ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

รวม

ดี




-

๑

๑

โรงเรียนมีผลการประเมินภาพรวม ระดับคุณภาพ ดี ไดคะแนนรวม ๗๗.๐๑ คะแนน
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไมรับรอง
กรณีที่ไมไดรบั การรับรอง เนื่องจาก ..................................-.....................................
หมายเหตุ สมศ.รับรองมาตรฐานที่ ๕ ที่ สมศ.๑๑๕๑๙/๒๕๕๗ ตั้งแตวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

๖

๔

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ.
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
๑. ดานผลการจัดการศึกษา
๑) เด็กปฐมวัยควรไดรับการพัฒนาใหมีพัฒนาการมากยิ่งขึ้น ในเรื่องการระมัดระวังอันตรายจา
การเลนเครื่องเลน การวิ่ง เดิน รวมทั้งภัยจากคนแปลกหนา โดยครูควรดูแลเด็กอยางใกลชิด เด็กควร
ไดรับการพัฒนาเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กมีสมาธิ มุงมั่นตั้งใจ มีโอกาสทำในสิ่งที่ชอบไดจนสำเร็จ
ผานสื่อที่หลากหลาย สงเสริมการทำงานรวมกัน ชวยเหลือแบงปนกัน เชื่อมโยงกับการจัดประสบการณการ
เรียนรูที่เด็กตองไดรับการพัฒนา การสงเสริม การอานนิทานภาพ เพื่อสรางจินตนาการสมอง ฝกนิสัยรัก
การอานและรูจักใชชีวิตอยางมีความสุข
๒) เด็กควรไดรับการพัฒนาดานสติปญญา ดวยโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเฉพาะเด็กเพื่อใหผลการ
พัฒนามีขอมูลที่สามารถนำไปวางแผนพัฒนาตอเนื่องไดตรงจุด
๓) เด็กควรไดรับการเรียนรูจากประสบการณตรงมากขึ้น ใหเด็กไดวางแผนการทำงานคิด
แกปญหาจากการทดลอง สรุปความคิดรวบยอดจากสิ่งที่ไดเรียนรูดวยตนเอง ไดรับการสงเสริม
จินตนาการและความคิดสรางสรรคมากขึ้น
๔) การพัฒนาอัตลักษณของเด็กปฐมวัยใหมีระดับคุภาพสูงขึ้น โดยโรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรม
ใหเปนระบบยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กำหนด
เพื่อแสดงความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อนำผลการประเมินไปใชพัฒนาตอไป
๕) โรงเรียนควรดำเนินงานโครงการพิเศษ “โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้น” มีการประเมินผล
ความสำเร็จของโครงการ ตามวัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ แลวนำมาเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ความสำเร็จวาโครงการนี้สำเร็จมากนอยเพียงใด
๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยไดอยางมี
คุณภาพ ซึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพใหดียิ่งขึ้น โดยการกำหนดเปาหมายในการทำงาน กำหนดโครงการ
กิจกรรมใหสอดคลองกับมาตรฐาน และตัวบงชี้ในมาตรฐานระดับปฐมวัย มีการประเมินความสำเร็จของ
โครงการเพื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายวาสำเร็จมากนอยเพียงใด เพื่อการนำไปใชเพื่อพัฒนาครั้งตอไป
๓. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
๑) ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญอยางมีคุณภาพอยูแลว
และสามารถพัฒนาใหมคี ณ
ุ ภาพยิ่งขึ้นในเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาดานอารมณ จิตใจ และดานสติปญญา
ใหกับเด็ก โดยครูเนนการจัดกิจกรรมฝกความอดทนรอคอย ความมุงมั่นในการทำงานใหแลวเสร็จ การให
เด็กไดเลาทบทวนความรู เหตุการณตางๆ กิจกรรมบูรณาการ การทดลองทางวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร เพื่อใหเด็กไดวางแผนทำงาน และสรุปความคิดความรูไดดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น
๒) การติดตาม บันทึกและประเมินพัฒนาการเด็กของครู ดวยวิธีการที่หลากหลายสม่ำเสมอ
โดยครูนำผลประเมินไปใชพัฒนาเด็ก และใหโอกาสผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผนนำผลประเมินไป
พัฒนาเด็กเปนรายบุคคล มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ใหผูปกครองทราบความกาวหนาและ
แนวทางพัฒนาเด็กอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาและแกปญหารวมกันอยางเปน
รูปธรรม

๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนควรเรงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง โดยการดำเนินการสราง
ความรู ความเขาใจ ความตระหนักในความสำคัญจำเปนในการดำเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษา
อยางถูกตอง และถือวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การกำหนดมาตรฐานระดับปฐมวัย การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา การ
บริหารระบบสารสนเทศ การตรวจ ติดตาม การดำเนินงานอยางเปนระบบตอเนื่อง
การพัฒนาในภาพรวม ใชระยะเวลา ๑ ปการศึกษา
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม
โรงเรียนจัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ เพื่อปลูกฝงใหเด็กทุกคนไดปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม มี
คุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค โรงเรียนจัดกิจกรรมคือ กิจกรรมประจำวัน การเขา
แถวเคาพรธงชาติ แผเมตตา ทองคำปฏิญาณตนหนาเสาธง นองไหวพี่ การทำความสะอาดเขตพื้นที่
รับผิดชอบดวยจิตอาสา ออมเงินทุกวัน สวดมนตนั่งสมาธิกอนนอนภาคบาย กิจกรรมประจำสัปดาห
สวดมนตยาว ทองคุณธรรม ๘ ประการเปนทำนองสรภัญญะ ทุกวันจันทร วันพุธ วันศุกร และวันพระ
ทองศีล ๕ รักษาใจ นั่งสมาธิ พระครูมาสอนทุกวันพุธ และกิจกรรมประจำเดือน รวมบุญประเพณีใน
ทองถิ่น (ฮีต ๑๒ คอง ๑๔)
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ.
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา
๑. ดานผลการจัดการศึกษา
๑) ผูเรียนควรไดรบั การพัฒนาดานสุนทรียภาพทุกดาน ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง มีการประเมินคุณลักษณะตามเกณฑพิจารณาในตัวบงชี้ของ
มาตรฐานอยางตอเนื่อง เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
๒) โรงเรียน ผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพดานความมานะพากเพียรในการเรียนใหมากขึ้น
รวมทั้งการดูแลดานการเปนลูกที่ดีของพอแมอยางตอเนื่อง โดยการสรางเครือขายผูปกครองรวมกันเพื่อ
ชวยดูแลพฤติกรรมผูเรียนขณะอยูที่บานดวย จะเปนการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม
ที่พึงประสงคยิ่งขึ้นตอไป
๓) ผูเรียนควรไดรบั การพัฒนาใหมีการเรียนรู ดวยกิจกรรมสรุปองคความรูดวยตนเองจาก
การอาน การคนควาจากหองสมุด อินเทอรเน็ต จากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนดวยกระบวนการ
เรียนรูในสาระการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง ๘ กลุมสาระ ทุกระดับชั้น อยางตอเนื่อง
๔) โรงเรียนควรกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะกระบวนการ
คิดใหชัดเจน กำหนดการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานรวมกันทั้งโรงเรียน ทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรู
ทุกระดับชั้น จัดทำเกณฑการประเมินคุณลักษณะของผูเรียนตามตัวบงชี้ของมาตรฐานดานการคิดประเมิน
ผูเรียนอยางตอเนื่อง

๕) ผูเรียนทุกคน ทุกชั้น ควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูท ี่เนนกระบวนการอยางทั่วถึง ตอเนื่องตลอดป เชนเดียวกับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ที่
ไดรับการดูแล เอาใจใสสำหรับเตรียมความพรอมระดับชาติ
๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษาไดดีอยูแลว ซึ่ง
สามารถพัฒนาใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ
๒ ครั้ง มีการทบทวนบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา และจัดใหมีการประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือกันเรื่องการบริหารจัดการงานของโรงเรียนทุกเรื่อง
๓. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
ครูมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีคุณภาพแลว และควรพัฒนาตอเนื่องดวย
กระบวนการนิเทศ ประเมินการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบใหบังเกิดผลเปน
รูปธรรม และควรไดรับการพัฒนาดานเทคนิคการสอนแตละสาระการเรียนรู เชน ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ ใหเกิดผล รวมทั้งดานการทำวิจัยพัฒนาและนำผลการวิจัยมาใชใหเปนประโยชนตอ
การพัฒนาผูเรียน
๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนควรเรงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง โดยการดำเนินการสราง
ความรู ความเขาใจ ความตระหนักในความสำคัญแกผูเกี่ยวของทุกฝาย ถึงความจำเปนในการดำเนินการ
วางระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางถูกตอง และถือวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาซึ่งเปน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การกำหนดมาตรฐานระดับประถมศึกษา การกำหนดมาตรฐาน
ระดับประถมศึกษาแยกจากการพัฒนาคุณภาพระดับปฐมวัย การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติ
การประจำปการศึกษา การบริหารระบบสารสนเทศ การตรวจ ติดตาม การดำเนินงานอยางเปนระบบ
ครบวงจรคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน อยางตอเนื่อง
ระยะเวลาในการพัฒนาในภาพรวม ใชระยะเวลา ๒ ป
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม
โรงเรียนจัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนทุกคนไดปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค โรงเรียนจัดกิจกรรมคือ กิจกรรมประจำวัน การเขา
แถวเคาพรธงชาติ แผเมตตา ทองคำปฏิญาณตนหนาเสาธง นองไหวพี่ การทำความสะอาดเขตพื้นที่
รับผิดชอบดวยจิตอาสา ออมเงินทุกวัน สวดมนตนั่งสมาธิกอนนอนภาคบาย กิจกรรมประจำสัปดาห
สวดมนตยาว ทองคุณธรรม ๘ ประการเปนทำนองสรภัญญะ ทุกวันจันทร วันพุธ วันศุกร และวันพระ
ทองศีล ๕ รักษาใจ นั่งสมาธิ พระครูมาสอนทุกวันพุธ กิจกรรมประจำเดือน รวมบุญประเพณีใน
ทองถิ่น (ฮีต ๑๒ คอง ๑๔) กิจกรรมประจำภาค การเขาคายคุณธรรม “ถือศีล นอนวัด ปฏิบัติ
ธรรม” (ประถมศึกษา)

