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โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
ตาบลท่านางงาม อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานพิษณุโลก เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีกำรศึกษำ 2560 ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ให้บรรลุผลตำมที่ระบุไว้ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำล สนองกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพิษณุโลก เขต 1 และเป็นไปตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยที่โรงเรียนกำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ได้รับควำมร่วมมือเป็น
อย่ำงดีจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง อำทิ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะครู บุคลำกร และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ในกำรให้ข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อกำรกำหนดกิจกรรมต่ำง ๆ ในโครงกำร อันจะนำไปสู่
กำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ และบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

...............................................
( นายเอนก นอบเผือก )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียน วัดโป่งหม้อข้าว
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(นายวิเชียร บัวกลอย)
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ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว
ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำ ปีกำรศึกษำ 2558 – 2560
กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ

รายละเอียดโครงการ และงบประมาณ
รำยละเอียดงบประมำณ
กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
โครงการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน
1
พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง
2
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นตำมหลักสูตร
3
พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน
3
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
4
พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต
5
ส่งเสริมสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพของนักเรียน
6
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล
7
ส่งเสริมครูปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
8
พัฒนำสถำนศึกษำให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนพัฒนำ
เต็มศักยภำพ
9
พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
10
พัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
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ส่ วนที่ ๒
การวิเคราะห์ ศักยภาพของโรงเรียน
1. ภาระงานของโรงเรียน
1. จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย และกำรศึกษำภำคบังคับให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเกณฑ์เข้ำเรียน
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
2. จัดหำสำระหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำชุมชน สังคม และภูมิปัญญำท้องถิ่น
3. พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนสิทธิภำพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของผู้เรียนให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ำงกำย และจิตใจ
5. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมอันพึงประสงค์
6. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ และทักษะที่จำเป็นตำมหลักสูตร
7. พัฒนำบุคลำกรในโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน
8. จัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพในโรงเรียน
9. จัดบรรยำกำศภำยในโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน ร่มรื่นสวยงำม
2. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
2.1 สภำพแวดล้อมของโรงเรียน
2.1.2 สภาพแวดล้อมภายใน
สภำพแวดล้อมภำยใน พิจำรณำจำกจุดอ่อนและจุดแข็งของโรงเรียนโดยใช้ปัจจัยในกำรวิเครำะห์ ๖ ปัจจัย คือ
1. ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย เป็นจุดแข็ง คือ มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ชัดเจนมีกำร แบ่งกลุ่มบริหำร
ตำมระเบียบ ส่งผลให้กำรบริหำรงำนเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ มีนโยบำยกำรบริหำรงำน ชัดเจน ครอบคลุม
ทุกด้ำน
2. ปัจจัยด้ำนผลผลิตและกำรบริกำร เป็นจุดแข็ง คือ นักเรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ ยอมรับของ
สังคม โดยเฉพำะด้ำนกิจกรรมลูกเสือ ทักษะ และ สำมำรถใช้ เครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
นักเรียนมีโอกำสศึกษำต่อในสำยอำชีพและสำยสำมัญเพิ่มขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่
ในระดับดีเยี่ยม โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภำพผู้เรียน อย่ำงหลำกหลำย
3. ปัจจัยด้ำนบุคลำกร เป็นจุดอ่อนมำกกว่ำจุดแข็ง คือ โรงเรียนมีอัตรำกำลังต่ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.
กำหนด บุคลำกรครูมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจำกกำรย้ำยไปปฏิบัติรำชกำรที่อื่น บุคลำกรบำงสำขำมี
ไม่เพียงพอ ขำดทักษะในกำรผลิตสื่อ และนวัตกรรม ไม่ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธสอน ไม่เน้นกำรสอนให้เกิด
กำรเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT ส่วนที่เป็นจุดแข็งคือ บุคลำกรครูมีอำยุเฉลี่ย ๔๕ ปี มีบุคลำกรสอนตรงวิชำเอก
และมีกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน
ครูมีวุฒิกำรศึกษำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับงำนที่รับผิดชอบให้ควำม
ร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนและทำงำนด้วยควำมเสียสละ ปฏิบัติงำนและให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุน
หน่วยงำน ชุมชนเป็นอย่ำงดี
4. ปัจจัยด้ำนงบประมำณ เป็นจุดแข็งมำกกว่ำจุดอ่อน กล่ำวคือ มีงบประมำณ ที่เพียงพอ มีกำร บริหำรเงินได้
อย่ำงคุ้มค่ำเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรบริหำรโรงเรียน ใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมระบบบัญชี ของทำง
รำชกำร ส่วนที่เป็นจุดอ่อนคือ กำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมแผนกำรใช้งบประมำณ
5. ปัจจัยด้ำนอำคำรสถำนที่และวัสดุอุปกรณ์ เป็นจุดแข็ง มำกกว่ำจุดอ่อน คือ มีระบบเครือข่ำย อินเทอร์เน็ต
ทำให้สัญญำณทั่วถึง อำคำรเรียนมีสภำพไม่ทรุดโทรม อำคำรประกอบ ห้องปฏิบัติกำร พร้อมต่อกำรใช้งำน

และใช้งำนได้เต็มประสิทธิภำพ สถำนที่พร้อมให้บริกำรแก่ชุมชน ส่วนที่เป็นจุด อ่อน คือ พื้นที่สีเขียวไม่
เพียงพอกับกำรพักผ่อน
6. ปัจจัยด้ำนบริหำรจัดกำร มีจุดแข็ง คือ มีกำรกระจำยงำนให้มีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบ มีกำร ประสำน
ควำมร่วมมือกับชุมชนอย่ำงสม่ำเสมอ คือ มีกำรวำงแผนงำน โครงกำร แต่กำรนำแผนไปใช้ยังไม่ เป็นไปตำม
แผน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครองเข้ำมำมีส่วนร่วมน้อย
ตำมปัจจัย ๖ ด้ำน สรุปได้ว่ำ โรงเรียนโป่งหม้อข้ำว มีจุดแข็งมำกกว่ำจุดอ่อน คือ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร เรียน
..............กว่ำระดับประเทศ
มีห้องปฏิบัติกำร พร้อมต่อกำรใช้งำน และใช้งำนเต็มประสิทธิภำพ อำคำร
เรียนมีสภำพเรียบร้อยสำมำรถใช้กำรได้ อำคำรประกอบอยู่ในสภำพดี ส่วนจุดอ่อนบุคลำกรครู ขำด มีกำร
เปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจำกกำรย้ำยไป ปฏิบัติรำชกำรที่อื่น บุคลำกรบำงสำขำมีไม่เพียงพอ ขำดทักษะใน
กำรผลิตสื่อ และนวัตกรรม ไม่เน้นกำรสอนให้เกิดกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ให้สัญญำณไม่ทั่วถึง พื้นที่สีเขียวไม่เพียงพอกับกำรพักผ่อน ด้ำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้ปกครอง เข้ำ
มำมีส่วนร่วมน้อย
2.1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก
สภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว จำแนกตำมปัจจัย ในกำร
วิเครำะห์ได้ 4 ปัจจัย คือ
1. ปัจจัยด้ำนสังคมและวัฒนธรรม เป็นโอกำส คือ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นปัจจัยที่เอื้อ
ต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน กล่ำวคือ สังคมประเพณี วัฒนธรรมมีควำม หลำกหลำย เช่น เทศกำลตัก
บำตรข้ำวสำร กำรแข่งเรือ ทำให้ นักเรียนมีควำมรักควำมภำคภูมิใจ ในท้องถิ่น ส่วนอุปสรรค คือ
ด้ำนวัฒนธรรมมีกำรรับวัฒนธรรมจำกต่ำงชำติเข้ำมำทำให้ นักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น กำรเลือก
รับประทำนอำหำรจำนด่วน กำรแต่งกำย กำรใช้ภำษำ ครอบครัวของนักเรียนส่วนมำกมีสภำพหย่ำร้ำง ไม่ได้
อยู่ร่วมกับบิดำมำรดำ ตลอดจนพื้นฐำนกำรศึกษำของ ผู้ปกครองค่อนข้ำงต่ำ สภำพสังคมโดยรอบบริเวณ
โรงเรียนมี ร้ำนเกม อินเตอร์เน็ต ส่งผลต่อควำมไม่ปลอดภัยในพฤติกรรมต่ำงๆ ของเด็ก ปัจจัยดังกล่ำว ส่งผล
ต่อกำรเรียน และกำรปกครองนักเรียน มีกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในหมู่ เยำวชนค่อนข้ำงสูง
2. ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี เป็นโอกำส คือ มีกำรติดต่อสื่อสำรที่สะดวกรวดเร็ว มีสื่อเทคโนโลยีและ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ที่สำมำรถหำได้ง่ำย มีร้ำนจำหน่ำยที่หลำกหลำย
มีกำรพัฒนำระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต แบบ UNINET ด้ำนอุปสรรคนักเรียนนำเทคโนโลยีมำใช้ประโยชน์ในทำงที่ไม่เหมำะสม มีร้ำนเกม
จำนวนมำก ทำให้นักเรียนติดเกม
3. ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่มีทั้งโอกำสและ อุปสรรคกล่ำวคือ ในชุมชนมีสภำพเศรษฐกิจที่
ไมสู้ดี มีอำชีพที่หลำกหลำย โดยเฉพำะอำชีพกรรมกร มีห้ำงร้ำนจำนวนมำกสะดวก ต่อกำรใช้จ่ำย บริเวณ
รอบๆ โรงเรียนมีกำรขยำยตัวทำงภำคธุรกิจ ทำให้ง่ำยต่อกำรเกิดอำชญำกรรม และกำรใช้จ่ำย แต่ยังมี
อุปสรรคมีค่ำครองชีพสูง สินค้ำรำคำแพง รำยรับกับรำยจ่ำยไม่สมดุลกัน ในด้ำนครอบครัว ผู้ปกครองมี รำยได้
ไม่แน่นอน มีกำรย้ำยถิ่นฐำนบ่อย ทำให้รำยได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ำงต่ำ
4. ปัจจัยด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย เป็นปัจจัยที่เป็นโอกำส กล่ำวคือ โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุน ด้ำน
งบประมำณ ทำให้เกิดกำรคล่องตัวในกำรจัดกำรศึกษำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และองค์กรเอกชนใน พ.ร.บ. กำร
จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทำให้นักเรียนได้เรียนทุกคน และกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 จัดให้มีกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ ทำให้
โรงเรียนมีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรมำกขึ้น ด้ำนอุปสรรค คือ พ.ร.บ.กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทำ
ให้ต้องรับเด็กที่มีปัญหำยำเสพติดเข้ำเรียนโดยโรงเรียนไม่สำมำรถจำหน่ำยได้
ตำมปัจจัยทั้ง 4 ด้ำน สรุปได้ว่ำโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำวมีปัจจัยที่เป็นโอกำสมำกกว่ำอุปสรรค คือ มี

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน กล่ำวคือ สังคม
มีประเพณี วัฒนธรรมมีควำมหลำกหลำย เช่น ตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง กำรแข่งเรือ และกำรแต่งกำย
พื้นเมือง เช่น ทำให้นักเรียนมีควำมรักควำมภำคภูมิใจ ในท้องถิ่น มีสภำพกำร คมนำคมที่สะดวก ทำให้
ผู้ปกครองสำมำรถรับ-ส่งนักเรียนได้ตำมควำมสะดวก มีสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำร บริหำรจัดกำร และกำร
จัดกำรศึกษำ ผู้ปกครองมีกำรติดต่อสื่อสำรที่สะดวกรวดเร็ว มีสื่อเทคโนโลยีและ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่
สำมำรถหำได้ง่ำย มีร้ำนจำหน่ำยที่หลำกหลำย มีกำรพัฒนำ ระบบเครือข่ำย อินเทอร์เน็ต มีสภำพเศรษฐกิจที่ดี
มีอำชีพที่ หลำกหลำย โดยเฉพำะอำชีพ มีห้ำงร้ำน จำนวนมำกสะดวกต่อกำรใช้จ่ำย บริเวณรอบ ๆ
โรงเรียน มีกำรขยำยตัวทำงภำคธุรกิจ ทำให้ง่ำยต่อกำรระดมทุน โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุน ด้ำนงบประมำณ
ทำ ให้เกิดกำรคล่องตัวในกำรจัดกำรศึกษำจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ และองค์กรเอกชน ร่วมถึง พ.ร.บ.กำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทำให้นักเรียนได้เรียนทุกคน และกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตำมพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ
สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยนอกและภำยใน สำมำรถประเมินสถำนภำพของโรงเรียนใน ลักษณะ
“เอื้อแต่อ่อน” คือ โรงเรียนมีปัจจัยภำยนอกเอื้อในทุกๆ ด้ำน ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
กำรเมืองและกฎหมำย เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ส่วนโครงสร้ำง และนโยบำย ผลผลิต และกำร บริกำร
บุคลำกร งบประมำณ อำคำรสถำนที่และวัสดุอุปกรณ์ กำรบริหำรจัดกำร ยังอ่อนต่อกำรบริหำรงำน ของ
โรงเรียน โดยเฉพำะด้ำนผลผลิตและบริกำร ด้ำนบุคลำกร แต่อย่ำงไรก็ตำมโรงเรียนยังมีอุปสรรคและ จุดอ่อนที่
จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน ในเรื่อง บุคลำกรที่มีกำรย้ำยสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรทำให้กำร ปฏิบัติงำนไม่
ต่อเนื่อง และแหล่งเรียนรู้ที่ขำดและใช้งำนอย่ำงไม่เติมประสิทธิภำพ เช่น ห้องปฏิบัติกำร เพิ่มพื้นที่สีเขียว
สำหรับพักผ่อน และปรับปรุงวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู โดยเน้นกำร ใช้สื่อ ICT พัฒนำกระบวนกำร
นิเทศ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนให้เป็นระบบ
2.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จำกกำรวิเครำะห์สถำนภำพของสถำนศึกษำพบว่ำ สถำนศึกษำมีปัจจัยภำยนอกที่เป็นโอกำสและ ปัจจัยภำยใน
ที่มีควำมเข้มแข็ง กล่ำวคือ ปัจจัยภำยนอกที่เอื้อต่อสถำนศึกษำได้แก่ ด้ำนกำรเมืองและ กฎหมำย ด้ำน
เทคโนโลยี ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม โดยด้ำนที่เป็นโอกำสมำกที่สุด คือ ด้ำนกำรเมืองและ กฎหมำย ด้ำนที่เป็น
อุปสรรคมำกที่สุด คือ ด้ำนเศรษฐกิจ ส่วนปัจจัยภำยในที่เป็นจุดแข็งของสถำนศึกษำ คือ ด้ำนโครงสร้ำงและ
นโยบำย ด้ำนผลผลิตและกำรบริกำร ด้ำนงบประมำณ โดยปัจจัยภำยในที่เป็นจุดแข็งที่สุด คือ ด้ำนผลผลิต
และบริกำร และด้ำนที่เป็นจุดอ่อนที่สุดคือ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงไรก็ตำมโรงเรียนได้
กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนให้มี
ประสิทธิภำพต่อไป
2.4 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กำรจัดกำรศึกษำได้แบ่งระดับกำรขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ไว้ ๒ ระดับ คือ กระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ควบคุม กำหนดนโยบำย และ เขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ
เป็นระดับปฏิบัติกำร
2.4.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จำกกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในควำมเป็นมำนโยบำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งมี
ภำรกิจหลักในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงกำหนดองค์ประกอบนโยบำย เพื่อพัฒนำไปใน
ทิศทำงที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลกโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต

จุดเน้น และตัวชี้วัด ดังนี้
วิสัยทัศน์
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตร และค่ำนิยม หลักของคน
ไทย 12 ประกำร
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบ ต่อคุณภำพ กำรศึกษำ
และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ
เป้าประสงค์
เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำน ของควำม
เป็นไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงกำหนดเป้ำประสงค์ ดังนี้
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสม ตำมวัย และมี
คุณภำพ
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และ เสมอภำค
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรทำงำน ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ และเป็น
กลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล
5. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยกำร บริหำรจัดกำร
บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ และกระจำยอำนำจและ ควำม รับผิดชอบสู่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ ที่เหมำะสม ตำมบริบท
ของพื้นที่ โดยมีประเด็นยุทธศำสตร์ในกำรดำเนินงำน 4 ยุทธศำสตร์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป้ำประสงค์ที่ 1 ผู้เรียน
ระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำร เหมำะสมตำมวัย และมีคุณภำพ
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคมและ สติปัญญำ เตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับประถมศึกษำ
1.1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร รวมทั้งมี จิตสำนึกใน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด
1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพอย่ำง เข้มแข็ง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำขึ้นไป
1.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย
1.1.5 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย
1 ภำษำ
1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และนำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติ ให้เกิด ประสิทธิภำพ
โดยลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจำเป็น และ ควำมต้องกำรของ

ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวย ควำมสะดวกที่
หลำกหลำย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูสำมำรถยืมสื่อไปใช้ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ ทั้งใน ห้องเรียนและนอกห้องเรียน
1.2.3 ปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผล ให้สำมำรถพัฒนำและ ประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมศักยภำพ
เป็นรำยบุคคล
1.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนกำรนำผลกำรประเมินในระดับสถำนศึกษำ ระดับชำติ (NT, O-NET) และ ระดับ
นำนำชำติ (PISA) มำใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ให้เกิดคุณภำพแก่ผู้เรียน
1.2.5 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ
2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.1 สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้แก่ผู้ปกครองชุมชน สังคม และ
สำธำรณชนในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
2.2 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนในกำร กำกับดูแล
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
2.3 ประสำนสถำบันที่รับผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อให้มีกำรคัดเลือกอย่ำงหลำกหลำย สอดคล้องกับ หลักสูตร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรเพิ่ม โอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และ เสมอ
ภำค
เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ ที่
เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีคุณภำพ มีรูปแบบกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มุ่งสู่
มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกตำบล
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จัดกำรศึกษำ วิชำชีพ โดย
สร้ำงควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนอื่น
1.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย และมีคุณภำพตำมมำตรฐำน ให้เหมำะสมกับ ควำม
ต้องกำรจำเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงรูปแบบต่ำงๆ ทั้งใน รูปแบบปกติ รูปแบบ
เพื่อควำมเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ และรูปแบบ กำรศึกษำทำงเลือก
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน และ ระบบ
คุ้มครองนักเรียน รวมถึงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่ำย สหวิชำชีพทุกระดับ
2.2 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม สำหรับเด็กด้อยโอกำส ที่ไม่อยู่ ในทะเบียน
รำษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจำตัว ประชำชน เป็นต้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เป้าประสงค์ที่ ๓ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำนและมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ที่ ๖ พื้นที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่
เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่

กลยุทธ์
1. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูไม่เพียงพอ
1.1 ขอควำมร่วมมือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงกำรจัดกิจกรรมโครงกำรในช่วงเปิด
1.2 ส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำรในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพำะโรงเรียนที่มีจำนวน
1.3 กำหนดนโยบำย ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำสอนอย่ำงน้อย ๑ รำยวิชำ ในโรงเรียนของตน และประสำน
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ที่มีคุณวุฒิเหมำะสมช่วยสอนในโรงเรียนที่ครู ไม่ เพียงพอ
1.4 ประสำนและส่งเสริมกำรทำงำนของผู้มีจิตอำสำ หรือกำรสนับสนุนบุคลำกรจำก
องค์กรต่ำงๆ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัด การ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.1 เผยแพร่องค์ควำมรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรสอน
คิดแบบต่ำงๆ ตลอดจนกำรวัดและประเมินผล ให้สำมำรถนำมำพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมศักยภำพ เป็น
รำยบุคคล
2.2 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำม ศักยภำพของแต่ละบุคคล
ในรูปแบบที่หลำกหลำย โดยกำรประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร สื่อสำรที่ทันสมัยมำใช้ในกำร
พัฒนำ
2.3 ส่งเสริมระบบกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร โดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำร สถำนศึกษำ และครู
ทัง้ ในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียน หรือภำคส่วนอื่นๆ ตำมควำมพร้อมของโรงเรียน
2.4 ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ให้เกิดชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้
2.5 ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน
2.6 ส่งเสริมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะในกำรคุ้มครองดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียน ที่มีควำม
ต้องกำรพิเศษ หรือต้องกำรกำรคุ้มครองพิเศษ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน เกิดผล การ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เป็นมืออำชีพ
4.2 ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีวิทยฐำนะสูงขึ้น
5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ อาชีพ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของโรงเรียน และชุมชน
6.1 สร้ำงควำมตระหนักกับองค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกำรสรรหำ ย้ำย โอน ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่ และมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
6.2 ประสำนสถำบันอุดมศึกษำผลิตครูวิชำเอกที่ตรงกับควำมต้องกำร สำมำรถจัดกำร เรียนรู้ ที่มีควำมแตกต่ำง
หลำกหลำยได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
เป้าประสงค์ที่ 4 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำมี
ประสิทธิภำพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล
เป้าประสงค์ที่ 5 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำร มี
เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำและ กระจำยอำนำจ
และควำมรับผิดชอบสู่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำคุณ ภำพกำรศึกษำ และพัฒนำรูปแบบกำรจัด กำรศึกษำที่
เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. กระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ให้มีควำมสำมำรถ และมีควำมเข้มแข็งใน
กำรบริหำรจัดกำรด้วยตนเอง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.2 บูรณำกำรกำรทำงำน พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อส่งเสริม ให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ พัฒนำคุณภำพตำมบริบทได้เพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
1.4 พัฒนำระบบกำรสื่อสำรและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
1.5 พัฒนำระบบงบประมำณและทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
1.6 พัฒนำระบบ กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มี ประสิทธิภำพ
1.7 แก้ไขปัญหำกำรบริหำรจัดกำรที่ไม่เหมำะสม ให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
2.1 สร้ำงเครือข่ำย ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำร่วมกัน
2.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2.2.1 ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนทรำบถึงควำมต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือของ สถำนศึกษำในกำรจัด
กำรศึกษำ
2.2.2 ประสำนหน่วยงำนทุกภำคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ำมำร่วมพัฒนำและ
ช่วยเหลือสถำนศึกษำ
3. ส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. ส่งเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ให้มีความรับผิดชอบต่อผลการ
ดาเนินงาน
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคลที่มี ผลงำนเชิงประจักษ์
4.2 สร้ำงแรงจูงใจให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคลให้มีผลงำนเชิง ประจักษ์
4.3 รับฟังควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคลในกำรปรับปรุง แก้ไขและ
ติดตำมตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ และระดับตาบล
5.1 พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่พิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่
5.2 วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับตำบล (Educational Maps) ผลผลิต สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน มีกำรดำเนินงำน 6 ผลผลิต ดังนี้
1) ผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ
2) ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ

3) เด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและพัฒนำสมรรถภำพ
4) เด็กด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ได้กำหนดกลยุทธ์ จุดเน้น เพื่อให้สอดคล้องตำมพันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์
วิสัยทัศน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 1 บริหำรจัดกำรเชิงระบบ ผูเรียนมีคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตร บนพื้นฐำนควำมเปนไทยและกำวไกลสูสำกล
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนำผูเรียนใหมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
2. สนับสนุนใหครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตำมศักยภำพของตน
3. พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
4. พัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนเพื่ออำชีพ
5. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
6. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำใหมีควำมเขมแข็ง
เปาประสงค
1. ผูเรียนมีคุณธรรม ควำมรู และคุณลักษณะอันพึงประสงคตำมหลักสูตร
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนตำมบทบำทหนำที่ไดอยำงมีประสิทธิภำพ
3. สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เขมแข็ง
4. ผูเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะพื้นฐำนในกำรทำงำนและกำรประกอบอำชีพตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
และกำรเรียนกำรสอน ที่มีประสิทธิภำพ
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ตำมหลัก ธรร
มำภิบำล
คานิยม(Values)
เหนือกวำหนำที่ คือ ควำมรับผิดชอบ
อุดมการณ
เรำจะสรำงเด็กดี เด็กเกง สูสังคมไทยและสังคมโลก
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
กลยุทธที่ 2 พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กลยุทธที่ 3 สงเสริมกำรประกันคุณภำพและกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
กลยุทธที่ 4 พัฒนำกำลังคนและงำนวิจัย
กลยุทธที่ 5 สงเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
กลยุทธที่ 6 เสริมสรำงควำมเขมแข็งกำรบริหำรจัดกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ

โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
ได้กำหนด อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กลยุทธ์ จุดเน้นของสถำนศึกษำ เพื่อให้สอดคล้องตำมพันธกิจ เป้ำประสงค์
กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 1 ดังนี้
อัตตลักษณ์ “เด็กดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
เอกลักษณ์ “สิ่งแวดล้อมน่ำอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง”
แนวคิดหลักการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
แนวคิดหลักกำรที่โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ที่ใช้ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ คือ การทางานแบบมี
ส่วนร่วม ซึ่งดำเนินกำร “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงานของบุคลำกรทุกระดับและทุกฝ่ำยที่ ”
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ตำมระบบวงจรกำรทำงำนแบบ PDCA ( Plan, Do , Check , Act )
ในทุกกิจกรรมที่มีกำรดำเนินงำน และมีกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรทำงำนเป็นระยะ ๆ โดย
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยแบบ PDCA ( Plan, Do , Check , Act ในทุกกิจกรรมที่มีกำรดำเนินงำน และ )
มีกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรทำงำนเป็นระยะ ๆ โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงำน และรำยงำนผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ ทั้งนี้จุดเริ่มต้นที่สำคัญก็คือ กำรสร้ำงควำมตระหนัก และ
จิตสำนึกในกำรทำงำน (Awareness ) ที่ดีในกำรพัฒนำโรงเรียน เพื่อให้บุคลำกรทุกคนมีควำมพยำยำม
( Attempt ) ของกำรมีส่วนร่องรอยควำมพยำยำมในกำรปรับปรุง แก้ไข พัฒนำคุณภำพของกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียนให้ดีขึ้น และบรรลุผลตำมเกณฑ์ที่คำดหวัง (Achievement ) เป็นตำมเกณฑ์
ที่กำหนดไว้
วิสัยทัศน์สถานศึกษาโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
นักเรียนใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน เป็ นคนดี คนเก่ง มีควำมสุ ข มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะพื้ นฐำนทำงกำรคิด
คำนวณ คิดวิเครำะห์ มี ทักษะกำรใช้ เทคโนโลยี มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ รู้จักแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล มีสุ ขภำพ
อนำมัยที่สมบูรณ์ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข
พันธกิจของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
1. กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรและกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับชำติ
2. กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำเด็กโดยองค์รวม บนวิถีชีวิตของเด็กตำมสภำพ
ครอบครัวบริบทของชุมชน
3. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำเน้นกำรจัดประสบกำรณ์ที่ยึดเด็กเป็นสำคัญเกิดกำรพัฒนำกำรเหมำะสม
4. บุคลำกรทุกฝ่ำยทุกคนเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยในกำรปฏิบัติงำน
5. ปลูกฝังจิตสำนึกควำมเป็นคนไทย
6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนยึดมั่นอยู่บนพื้นฐำนกำรปกครองแบบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

นโยบายของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
1. มุ่งเน้นกำรพัฒนำเด็กโดยองค์รวม บนวิถีชีวิตของเด็กตำมสภำพครอบครัวบริบทของชุมชน
2. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำเน้นกำรจัดประสบกำรณ์ที่ยึดเด็กเป็นสำคัญเกิดกำรพัฒนำกำรเหมำะสม
3. บุคลำกรทุกฝ่ำยทุกคนเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยในกำรปฏิบัติงำน
4. ปลูกฝังจิตสำนึกควำมเป็นคนไทย
เป้าหมายของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์
2. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม
3. ผู้เรียนสำมมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และมีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริต
4. ผู้เรียนสำมำรถคิด แก้ปัญหำ และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์
5. ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะเบื้องต้น
6. ผู้เรียนมีควำมสนใจใฝ่เรียน รักกำรอ่ำน
7. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภำพกำย และสุขภำพจิตที่ดี
8. ผู้เรียนมีนิสัย ด้ำนศิลปะ ดนตรี และกำรเคลื่อนไหว
9. สถำนศึกษำมีอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสถำนที่ ที่ร่มรื่น สวยงำม สะอำดเอื้ออำนวยต่อ
กำรเรียนรู้

ระบบโครงสร้างการบริหารจัดการของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายวิเชียร บัวกลอย
คณะกรรมการสถานศึกษา
นายเอนก นอบเผือก
ประธานกรรมการสถานศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

นางสาวพัชรดา นาคสุก
เอี่ยม

นางสุธารัตน์ ศรีสอนป้อง

นางสาวอนงค์ ถิ่นวงษ์แย

นายสมยศ โตท่าโรง

โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ได้ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ฝ่ำย 4
กล่ำวคือ ฝ่ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ฝ่ำยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ฝ่ำยครูผู้สอน และฝ่ำย
ผู้ปกครองนักเรียน ประชำชน โดยมีหน้ำที่กำหนด นโยบำยวำงแผนงำน โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ /
ของโรงเรียน กำรติดตำมกำรดำเนินงำน และปรับปรุงแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น ในส่วนของกำรบริหำรจัด
กลุ่ม กล่ำวคือ กลุ่มงำนอำนวยกำร ม 4 กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำกำหนดกลุ่มงำนีหน้ำที่ประสำนงำน
กำกับดูแลติดต่อ เพื่อให้แผนงำน กิจกรรมดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น บรรลุเป้ำหมำยที่ / โครงกำร /
กำหนดไว้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่บริหำรกำรจัดกำรเกี่ยวกับบริหำรงำนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ
สถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ประชำชน และชุมชนเพื่อสนับสนุน
งำนกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มงำนวิชำกำร มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
กำรวัดผลประเมินผลผู้เรียน กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมี
ลักษณะอันพึงประสงค์ตำมวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน กลุ่มงำนกิจกำรผู้เรียน
มีหน้ำที่กำหนดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และควบคุมดูแลสุขภำพ ร่ำงกำยของผู้เรียน
การบริหารงานการจัดการของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
กำรบริหำรงำนกำรจัดกำรของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำหรือธรรมนูญของโรงเรียนในระยะยำว และแผนปฏิบัติงำนประจำปีกำรศึกษำ โดยมีกำหนด

เป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนที่เน้นผลงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 3 ด้ำน กล่ำวคือ มำตรฐำนด้ำน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มำตรฐำนครูผู้สอน และมำตรฐำนผู้เรียน ดังรำยละเอียด ดังนี้
มาตรฐานด้านผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งกำหนดเป้ำหมำยของกำรดำเนินกำร คือ พัฒนำ
ภำวะผู้นำและควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำน กำรจัดกำรพัฒนำองค์กร โครงสร้ำง และกำรจัดกำรระบบ
กำรบริหำรครบวงจร กำรจัดระบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนกำรบริหำรกำร
จัดกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่เหมำะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น กำรบริหำรจัดกำรที่เป็นกำร
ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดี ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน
มาตรฐานครูผู้สอน ซึ่งกำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำน คือ กำรพัฒนำครูผู้สอนให้มีขีด
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ระหว่ำงผู้เรียนกับครูผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเรียนรู้ได้อย่ำงมี
ควำมสุขตำมสภำพที่เป็นอยู่จริง
มาตรฐานผู้เรียน ซึ่งกำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินกำรงำน คือ กำรพัฒนำผู้เรียนที่หลำกหลำย
ได้แก่ คุณภำพทำงกำรเรียนรู้ในแต่ละสำระกำรเรียนรู้ คุณภำพทำงด้ำนสุขภำพร่ำงกำย อำรมณ์
สังคม คุณธรรม จริยธรรม ดนตรี กีฬำ ศิลปะ ทักษะขบวนกำรคิด ทักษะกำรทำงำน และกำรอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
1. มีวินัยในตนเองและใฝ่เรียนรู้
2. มีควำมรับผิดชอบในตนเอง
3. คุณธรรมจริยธรรมในตนเอง
ความคาดหวังในอนาคต
เด็กทุกคนมีสุขภำพดี ร่ำเริงแจ่มใส เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ช่วยเหลือตนเองได้
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข รู้จักกำรแก้ปัญหำเองงได้อย่ำงเหมำะสมกับวัยและโรงเรียนเป็นที่ยอมรับในชุมชน

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ปีการศึกษา 525852-60
แนวคิดหลัก
แนวคิดหลักกำรที่โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ที่ใช้ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ คือ การทางานแบบมี
ส่วนร่วม ซึ่งดำเนินกำร “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงานของบุคลำกรทุกระดับและทุกฝ่ำยที่ ”
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ตำมระบบวงจรกำรทำงำนแบบ PDCA ( Plan, Do , Check , Act ใน )
ทุกกิจกรรมที่มีกำรดำเนินงำน และมีกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรทำงำนเป็นระยะ ๆ โดยให้ผู้
ที่ได้รับมอบหมำยแบบ PDCA ( Plan, Do , Check , Act ในทุกกิจกรรมที่มีกำรดำเนินงำน และมีกำร )
ได้รับมอบหมำยเป็นผู้รับผิดชอบนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรทำงำนเป็นระยะ ๆ โดยให้ผู้ที่
ดำเนินงำน และรำยงำนผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ ทั้งนี้จุดเริ่มต้นที่สำคัญก็คือ กำรสร้ำงควำมตระหนักและ
จิตสำนึกในกำรทำงำน (Awareness ) ที่ดีในกำรพัฒนำโรงเรียน เพื่อให้บุคลำกรทุกคนมีควำมพยำยำม
( Attempt ) ของกำรมีส่วนร่องรอยควำมพยำยำมในกำรปรับปรุง แก้ไข พัฒนำคุณภำพของกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียนให้ดีขึ้น และบรรลุผลตำมเกณฑ์ที่คำดหวัง (Achievement ) เป็นตำมเกณฑ์ที่
กำหนดไว้

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำภำคบังคับตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำน
เทคโนโลยีหรือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2
ปลูกฝังคุณธรรมควำมสำนึกในควำมเป็นชำติไทยและวิถีตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3
ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพขยำยโอกำสกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนำครูและบุคคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ
กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนและควำมร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้ำงเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีหรือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนต้นทุกคนอ่ำนหนังสือคล่อง และเขียนหนังสือได้
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ยกเว้นผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพของ
นักเรียน
1.1 ฝึกกำรอ่ำน คัดและเขียนตำมคำบอก คำในบัญชีคำพื้นฐำนวันละ 5 – 10 คำอย่ำงต่อเนื่อง
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียน
อย่ำงสม่ำเสมอ
1.3 แข่งขันอ่ำนคล่องและเขียนตำมคำบอก จำกคำในบัญชีคำพื้นฐำน ระดับชั้น ระดับสำย
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมฝึกกำรอ่ำนคำในบัญชีคำพื้นฐำน
1.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ภำษำในภำษำไทยวันละคำและกลุ่มสำระอื่นทุกระดับชั้น
2. นักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนต้น มีควำมพร้อมพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
2.1 จัดกิจกรรมคำรำวำนเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงผู้ปกครองและโรงเรียนในกำรผลิตสื่อ
และกำรเลี้ยงดูบุตร
2.2 จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และกิจกรรมกลำงแจ้ง กิจกรรมสร้ำงสรรค์
กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมกำรศึกษำ กิจกรรมเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ทุกวัน
2.3 สนับสนุนกิจกรรมประกวดแข่งขันในระดับโรงเรียนและหน่วยงำนอื่น
2.4 นักเรียนได้รับกำรตรวจสมรรถภำพทำงร่ำงกำยทุกคน
2.5 สนับสนุนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ นันทนำกำร สุนทรียภำพ
ในโรงเรียนในชุมชน และหน่วยงำนอื่น
2.6 เฝ้ำระวังภำวะทุพโภชนำกำร กำรเจริญเติบโตทำงร่ำงกำยและสติปัญญำ
3. ค่ำเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในทุกกลุ่มสำระและในทุกระดับชั้นเพิ่มขึ้น
3.1 สอนซ่อมเด็กอ่อน สอนเสริมเด็กเก่ง
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนครูให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยโครงงำน และ
วิจัยในชั้นเรียน
3.3 สนับสนุนนักเรียนเข้ำแข่งขันทำงวิชำกำรในโรงเรียนและหน่วยงำนอื่น
3.4 สนับสนุนกำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
3.6 จัดนิทรรศกำรและจัดจำหน่ำยผลงำนนักเรียน
4. มีฐำนข้อมูลเกี่ยวกับ สมรรถนะของครูในเนื้อหำของกลุ่มสำระและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้
สำมำรถพัฒนำสมรรถนะไปสู่มำตรฐำนที่กำหนดไว้
4.1 ครูจัดทำแฟ้มสะสม (Portfolio) แสดงสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสำยงำน
รำยบุคคล
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนครูเข้ำรับกำรอบรมให้สำมำรถพัฒนำสมรรถนะและควำมถนัด
4.3 นิเทศติดตำมงำนธุรกำรชั้นเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
5. นักเรียนเรียนร่วมทุกคนผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ระบุไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเรียนร่วมให้สำมำรถได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมศักยภำพ

5.2 สนับสนุนครูให้มีกำรศึกษำเด็กเป็นรำยกรณี (Case Study)
6. โรงเรียนมีผลกำรวัดและประเมินคุณภำพกำรศึกษำในระดับดี และดีมำก โดยไม่มีระดับปรับปรุง
และรักษำระดับคุณภำพมำตรฐำนไม่ให้ลดลงกว่ำเดิม
6.1 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องมำตรฐำนกำรศึกษำ วิเครำะห์มำตรฐำน
กำรศึกษำนำไปวำงแผนจัดกำรเรียนรู้
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ำรับกำรอบรมเพื่อพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
7. มีกำรบริหำรระบบจัดกำรควำมรู้ที่ดี มีข้อมูลเกี่ยวกับบุคลำกร สำมำรถจำแนก และพัฒนำตำม
ระดับกำรพัฒนำของกลุ่มสำระได้ทุกคน
7.1 จัดบุคลำกรประจำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถ
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นำคุณธรรม 9 ประกำรเชื่อมโยงสู่กำรเรียนกำร
สอนตำมกลุ่มสำระ และสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยให้ควำมสำคัญต่อกำรน้อมนำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
กำรปฏิบัติ
1.1 ปรับหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็น
รูปธรรมมำกขึ้นและขยำยผลสู่ชุมชน เช่น จัดกิจกรรมเรียนรู้สู่อำชีพ
2. พัฒนำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบให้สำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมเกณฑ์ได้
ระดับมำตรฐำน
2.1 จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียนให้มีควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติตำมหลักธรรมเบื้องต้นของศำสนำ
2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย สุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี
2.4 จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนส่งเสริมสมรรถภำพกำรเดินทำงไกล อยู่ค่ำยพักแรมของลูกเสือ- เนตรนำรี
2.5 จัดกิจกรรมวันสำคัญทำงพุทธศำสนำ
2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม
2.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยในชั้นเรียน กระบวนกำรกลุ่มกำรเคำรพสิทธิของผู้อื่น
2.8 จัดกิจกรรมกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
1. มีระบบข้อมูลที่ใช้วำงแผนกำรศึกษำ และจัดทำแผนกำรบริหำรให้ครอบคลุมทั่วถึง
1.1 จัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐำนของครู นักเรียน วัสดุครุภัณฑ์
1.2 จัดระบบและพัฒนำข้อมูลด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
1.3 จัดทำข้อมูลองค์กรในชุมชน
1.4 จัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน
1.5 จัดทำข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น

2.
3.

4.
5.

1.6 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
มีระบบข้อมูลที่ใช้วำงแผนกำรศึกษำและจัดทำแผนกำรจัดบริกำรให้ครอบคลุมทั่วถึง
2.1 กำหนดเขตบริกำร
2.2 จัดระบบอำนวยควำมสะดวกและบริกำรชุมชน เมื่อชุมชนมำขอควำมร่วมมือ
เพิ่มอัตรำกำรเข้ำเรียนระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำภำคบังคับ และอัตรำกำรเรียนต่อชั้น ม. 1
3.1 ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย
3.2 ทำป้ำยนิเทศเพื่อประชำสัมพันธ์
3.3 จัดทำเอกสำรแผ่นพับประชำสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองและชุมชน
ลดอัตรำออกกลำงคัน และนำเด็กตกหล่นเข้ำเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 ของเด็กที่สำรวจได้
4.1 ให้กำรสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนที่ขำดแคลนเพื่อลดอัตรำกำรออกกลำงคัน
4.2 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงทั่วถึง
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กในวัยเรียนได้เข้ำเรียนและเรียนต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
1. พัฒนำโรงเรียนเพื่อรองรับกำรกระจำยอำนำจ โดยมีเครือข่ำยกำรพัฒนำร่วมกัน
1.1 สร้ำงให้องค์กรมีควำมยุติธรรม มีควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน ซึ่งต้องเริ่มจำก
ผู้บริหำรลงไปตำมลำดับ สำมำรถตอบคำถำมได้ทุกประเด็น โดยที่ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมด้วย
1.2 ให้บุคลำกรมีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักกำรให้ รู้จักกำรรับ
1.3 ให้บุคคลสำคัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่บุคลำกรเชื่อถือเข้ำร่วมด้วย จะได้มีกำรถ่วงดุล
กำรประสำนสร้ำงควำมสำมัคคี
1.4 จัดกิจกรรมนันทนำกำร
1.4.1 กำรพบปะสังสรรค์
1.4.2 กำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้
1.5 ส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ
1.5.1 จัดประชุมคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
เพื่อวำงแผนพัฒนำโรงเรียนเพื่อรองรับกำรกระจำยอำนำจ
1.5.2 จัดอบรม/เข้ำรับกำรอบรมเพื่อพัฒนำบุคลำกร รองรับกำรกระจำยอำนำจ
1.5.3 ประสำนควำมร่วมมือเครือข่ำยในกำรพัฒนำร่วมกัน
1.5.4 กำหนดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ตำมขอบข่ำยงำนบริหำรกำรกระจำย
อำนำจ
1.5.5 ปฏิบัติงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร ในกำรดำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด
1.5.6 จัดให้มีห้องปฏิบัติกำรและที่เก็บเป็นสัดส่วน เพื่อสะดวกต่อกำรบริหำรจัดกำร
1.5.7 ดำเนินกำรเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องตำมระเบียบ และเป็นปัจจุบัน
2. มีผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนสูงขึ้น
2.1 ให้กำลังใจในกำรปฏิบัติงำน มีควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำน
2.2 ส่งเสริมให้ได้ศึกษำต่อทุกระดับกำรเข้ำประชุมสัมมนำ เพื่อพัฒนำวิชำชีพ/อบรม/
ตลอดเวลำ

2.3 เปิดใจรับฟังคำชี้แนะ ควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
1. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
1.1 สร้ำงควำมเข้มแข็งของโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนบริหำรและจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำกำร
งบประมำณ บริหำรงำนบุคคลและด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ ตลอดจน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรงำนที่สนองต่อนโยบำยเร่งด่วนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพิษณุโลกเขต 1 และ สพฐ. ในกำรจัดกำรศึกษำ
2. พัฒนำแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2558
2.1 ส่งเสิรมกำรบริหำรจัดกำรขั้นพื้นฐำนและกำรบริหำรงบประมำณตำมแผนงบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร
2.2 เป็นกรอบแนวคิดและแนวทำงในกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับนโยบำย ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพิษณุโลกเขต 1 และ สพฐ.
3. พัฒนำระบบกำรคำนวณต้นทุนผลผลิตของโรงเรียน
3.1 ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของโรงเรียน ปีงบประมำณ 2558 ให้มีควำมเหมำะสม
สอดคล้องกับกลยุทธ์ พันธกิจ ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้
4. พัฒนำควำมร่วมมือของกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงำนรำชกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และสอดคล้อง
กับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น
4.1 ประชำสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้ชุมชนทรำบ
4.2 จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบำล 1.ป ,– ป. 6 .ม ,1-3 อย่ำงน้อย
ภำคเรียนละ 1 ครั้ง
4.3 เชิญร่วมกิจกรรมที่ทำงโรงเรียนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมทำงวิชำกำร กิจกรรมพัฒนำคุณภำพ
นักเรียน ลูกเสือ เนตรนำรี กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ กิจกรรมวันแม่
แห่งชำติ กิจกรรมวันอำลำ และอื่นๆ ฯลฯ
4.4 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง
4.5 สำรวจทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และภูมิปัญญำท้องถิ่น
4.6 เชิญภูมิปัญญำในชุมชนเป็นวิทยำกร และสนับสนุนกำรเรียนรู้ในโรงเรียน
4.7 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนร่วมพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
4.8 มอบใบประกำศเกียรติคุณให้ผู้ส่งเสริมสนับสนุนในทำงกำรศึกษำ
4.9 พัฒนำมำตรฐำนของโรงเรียนให้เป็นที่ศรัทธำของชุมชน
4.10 จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ในโรงเรียน
4.11 จัดทำทะเบียนศิษย์เก่ำ ผู้มีอุปกำรคุณ
5. พัฒนำบทบำทกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของเครือข่ำย
ผู้ปกครอง กรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนรำชกำร
5.1 ให้บริกำรอำคำรสถำนที่แก่ชุมชน จัดทำสถิติกำรใช้อำคำร สำมำรถตรวจสอบได้
5.2 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญกับชุมชน หน่วยงำนรำชกำรที่จัดขึ้น

การบริหารการจัดการศึกษา
การบริหารงานการจัดการของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
กำรบริหำรงำนกำรจัดกำรของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำหรือธรรมนูญของโรงเรียนในระยะยำว และแผนปฏิบัติงำนประจำปีกำรศึกษำ โดยมีกำหนด
เป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนที่เน้นผลงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 3 ด้ำน กล่ำวคือ มำตรฐำนด้ำน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มำตรฐำนครูผู้สอน และมำตรฐำนผู้เรียน ดังรำยละเอียด ดังนี้
มาตรฐานด้านผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งกำหนดเป้ำหมำยของกำรดำเนินกำร คือ พัฒนำภำวะผู้นำ
และควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำน กำรจัดกำรพัฒนำองค์กร โครงสร้ำง และกำรจัดกำรระบบกำรบริหำร
ครบวงจร กำรจัดระบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนกำรบริหำรกำรจัดกำรใช้หลักสูตร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่เหมำะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น กำรบริหำรจัดกำรที่เป็นกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดี
ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน
มาตรฐานครูผู้สอน ซึ่งกำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำน คือ กำรพัฒนำครูผู้สอนให้มีขีด
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ระหว่ำงผู้เรียนกับครูผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเรียนรู้ได้อย่ำงมี
ควำมสุขตำมสภำพที่เป็นอยู่จริง
มาตรฐานผู้เรียน ซึ่งกำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินกำรงำน คือ กำรพัฒนำผู้เรียนที่หลำกหลำย
ได้แก่ คุณภำพทำงกำรเรียนรู้ในแต่ละสำระกำรเรียนรู้ คุณภำพทำงด้ำนสุขภำพร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม
คุณธรรม จริยธรรม ดนตรี กีฬำ ศิลปะ ทักษะขบวนกำรคิด ทักษะกำรทำงำน และกำรอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ และตัวอย่ำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
✎ ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดคำนวณ ตำมเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น
2) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
3) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
5) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ
6) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำนหรือกำรทำงำน

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
4) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
5) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
✎ ประเด็นพิจารณา
1. กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
2. กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
1) กำรวำงแผนและดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำน
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย และดำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม
2) กำรวำงแผนและดำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ
ทำงวิชำชีพ
3) กำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ
4) กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
3. กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดรับชอบต่อผลกำรจัดกำร
ศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
4. กำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
✎ ประเด็นพิจำรณำ
1. กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และ
มีประสิทธิภำพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
✎ ประเด็นพิจำรณำ
กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดี
ยิ่งขึ้น

ตอนที่ 3
รายละเอียดโครงการ และงบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณ
ตำมที่ได้จัดสรรในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำมีงบประมำณคงเหลือ เป็นจำนวนเงิน 650,120 บำท และใน
ปีงบประมำณ 2560 งบประมำณที่ได้จัดสรรเป็นจำนวนเงิน 1,163,622 เป็นเงินอุดหนุน 394,100 บำท
เงินปัจจัยพื้นฐำน 78,000 บำท เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี 227,522.95 บำท และเงินอุดหนุนอำหำร
กลำงวัน 356,000 บำท ดังนั้นมีงบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำรทั้งหมด 1,705,743.16 บำท
(หนึ่งล้ำนเจ็ดแสนห้ำพันเจ็ดร้อยสี่สิบสำมบำทสิบหกสตำงค์) ซึ่งแบ่งงบประมำณในกำรดำเนินงำนดังนี้
1. งบดำเนินงำน แบ่งออกเป็น
- ค่ำสำธำรณูประโภค
200,000 บำท
- ค่ำวัสดุสำนักงำน/กำรศึกษำ
100,000 บำท
- ค่ำซ่อมแซมอำคำรสถำนที่
100,000 บำท
2. แบ่งงบประมำณตำมโครงสร้ำงงำน
- งำนวิชำกำร
984,443 บำท
- งำนบริหำรทั่วไป
521,300 บำท
- งำนงบประมำณ
200,000 บำท
- งำนบุคคล )สพป.เป็นผู้จ่ำย(
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำภำคบังคับตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำน
เทคโนโลยีหรือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง
2 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะที่จำเป็น
ตำมหลักสูตร
3 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
143,500 ครูอนงค์ ถิ่นวงษ์แย
29,000
8,500

ครูระเบียบ แป้นน้อย
ครูพัชรดำ นำคสุกเอี่ยม
ครูพัชรดำ นำคสุกเอี่ยม
ครูกันติยำ จันทร์ทิมำ
181,000

สอดคล้อง มฐ.
มฐ.1,3
มฐ.1
มฐ.3

กลยุทธ์ที่ 2
ปลูกฝังคุณธรรมควำมสำนึกในควำมเป็นชำติไทยและวิถีตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน
2 พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในกำรทำงำน รักกำร
ทำงำน สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจต
คติที่ดีต่ออำชีพสุจริต
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สอดคล้อง มฐ.
99,500 ครูดวงมณี อภิชำติธำรง
มฐ.1
17,000

ครูสุธำรัตน์ ศรีสอนป้อง

มฐ.1

116,500

กลยุทธ์ที่ 3
ขยำยโอกำสกำรศึกษำให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สอดคล้อง มฐ.
1 ส่งเสริมสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพของนักเรียน 675,943 ครูสมศรี พฤทธิพงศ์กุล
มฐ.1
2 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำง
11,000 ครูกัญญำณัฐ แป้นน้อย
มฐ.1
เป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้
อย่ำงมีสติสมเหตุผล
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3
686,943
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สอดคล้อง มฐ.
1 ส่งเสริมครูปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่อย่ำงมี
130,000 ครูกอบแก้ว วรรณรัตน์
มฐ.2
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
2 พัฒนำสถำนศึกษำให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมและ 319,300 ครูฉวีวรรณ อินอิว
มฐ.3
กำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 4
449,300

กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนและควำมร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้ำงเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
2 พัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมที่กำหนดในฎกระทรวง
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 5

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สอดคล้อง มฐ.
70,000 ผอวิเชียร บัวกลอย.
มฐ.2,4
ครูกัญญำณัฐ แป้นน้อย
2,000
ผอวิเชียร บัวกลอย.
มฐ.4
หัวหน้ำ 4 ฝ่ำย
72,000

โครงการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน

โครงการ

พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้
และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
ลักษณะโครงการ
โครงกำรต่อเนื่อง
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งำนวิชำกำร
ผู้ที่รับผิดชอบ
นำงสำวอนงค์ ถิ่นวงษ์แย
สนองกลยุทธ์
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ข้อ 1
มาตรฐานการศึกษา
มำตรฐำนที่ 1, มำตรฐำนที่ 3
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ 2560
...................................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
กำรดำเนินชีวิตของมนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่ำงยิ่งนั่นคือ ควำมรู้ เพรำะกำรมีควำมรู้ใน
ด้ำนต่ำง ๆ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรปรับตัวอยู่ได้ในสภำวะสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กำรเรียนรู้ที่
ดีจะก่อให้เกิดทักษะในด้ำนต่ำง ๆ ทักษะสำคัญประกำรหนึ่งคือ กำรรู้จักแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็น
กำรพัฒนำตนเอง โดยกำรทำกิจกรรมในโรงเรียนมีควำมสำคัญในกำรสร้ำงควำมรู้ สร้ำงทักษะในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ สะสมประสบกำรณ์จำกกำรทำกิจกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ และสำมำรถพัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง
ดังนั้นเพื่อให้กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ 3 คือ ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรอ่ำน และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว จึงได้จัดทำโครงกำรขึ้นเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนรักกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้กิจกรรมในโรงเรียนเป็นเครื่องมือ ในกำรส่งเสริมผู้เรียนไปสู่ควำมสำเร็จ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่ำงๆรอบตัว
2. กิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และนำเสนองำน
เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำ และชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ร้อยละ 90
ได้รับกำรพัฒนำทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
2. ด้านคุณภาพ
นักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษำ และชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ร้อยละ 90
มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่ำงๆรอบตัว
2.2 กิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และนำเสนองำน

วิธีดาเนินการและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
1.ขั้นเตรียมการ (P)
1.1 ศึกษำนโยบำยของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษำผลกำรดำเนินโครงกำรฯ ในปีที่ผ่ำนมำ
1.3 ศึกษำบริบทและสภำพควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำโครงกำร
1.4 จัดทำโครงกำรฯนำเสนอต่อฝ่ำยบริหำร

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบ

ครูอนงค์

2.ขั้นดาเนินการ (D)
2.1 ประชุมคณะทำงำนเพื่อชี้แจงโครงกำร และมอบหมำยภำระงำน
2.2 ดำเนินงำนตำมโครงกำรโดยมีกิจกรรมที่พัฒนำตำมวัตถุประสงค์
แต่ละข้อดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำงๆรอบตัว
1. กิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำน
2. กิจกรรมอ่ำนคล่องเขียนคล่องทัง้ ห้องเรียน
3. กิจกรรมบันทึกกำรอ่ำน
4. กิจกรรมภำษำไทย/ ภำษำอังกฤษ/สำนวนไทย/ภำษำอำเซียน
วันละคำ
5. กิจกรรมศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้
วัตถุประสงค์ที่ 2 กิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้
และนำเสนองำน
1. กิจกรรม ICT
2. กิจกรรมแข่งขันทำงวิชำกำร

ตลอดปี

3.ขั้นนิเทศ ติดตามผล (C)
ผู้บริหำรและเจ้ำของโครงกำร นิเทศติดตำมกำรดำเนินงำน และคอย
อำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินกิจกรรมของผูเ้ กี่ยวข้องให้เป็นไป
ตำมภำระงำนที่โครงกำรกำหนด

ตลอดปี

ครูอนงค์

4.ขั้นสรุปและประเมินผล ( A )
4.1 สรุปประเมินโครงกำร
4.2 จัดทำรำยงำนโครงกำรนำเสนอฝ่ำยบริหำร

ตลอดปี

ครูอนงค์

1,000
500
1,000
1,000

ครูอนงค์
ครูอนงค์
ครูอนงค์
ครูอนงค์ ครูกันติยำ

50,000

ครูพัชรดำ ครูกญ
ั ญำรัฐ

20,000
70,000

ครูกัญญำรัฐ ครูกันติยำ
ครูระเบียบ ครูพัชรดำ

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภำคม 2560 – มีนำคม 2561
สถานที่
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว
งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
1. เงินอุดหนุน )รำยหัว(
จำนวน 83,500 บำท
2. เงินอุดหนุน )ปัจจัยพื้นฐำน(
จำนวน - บำท
3. เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน
จำนวน - บำท
4. เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ
จำนวน 60,000 บำท
5. เงินรำยได้สถำนศึกษำ
จำนวน - บำท
6. อื่นๆ
จำนวน - บำท
รวมทั้งสิ้น 143,500 บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน )
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
งบบุคลากร
ที่
1
2
3
4

รายการ

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน

ค่าตอบ ค่า
แทน ใช้สอย

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

สาธารณู- ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่ง
ปโภค
ปลูกสร้าง

รวมเงิน

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน
กิจกรรมอ่ำนคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน

1,000

1,000

500

500

กิจกรรมบันทึกกำรอ่ำน
กิจกรรมภำษำไทยภำษำอังกฤษ/สำนวน /
ไทย/ภำษำอำเซียน วันละคำ

1,000

1,000

5

กิจกรรมศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้

6

กิจกรรม ICT

7

กิจกรรมแข่งขันทำงวิชำกำร

รวมเงิน

1,000
1,000
30,000
20,000

-

-

20,000

50,000

20,000

20,000

50,000

70,000

50,000 93,500

-

-

-

การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่ำงๆรอบตัว

วิธีการวัด
ประเมินจำกกิจกรรมส่งเสริม
กำรอ่ำน

2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และ
ประเมินจำกกำรทำกิจกรรมของผูเ้ รียน
นำเสนองำน

เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
แบบประเมินกิจกรรม
แบบประเมินกิจกรรม

143,500

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกำกรแสวงหำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงกำร
)นำงสำวอนงค์ ถิ่นวงษ์แย(
ตำแหน่ง ครู คศ.2

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
) นำยวิเชียร บัวกลอย (
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว

โครงการ
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นตำมหลักสูตร
ลักษณะโครงการ
โครงกำรต่อเนื่อง
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งำนวิชำกำร
ผู้ที่รับผิดชอบ
นำงระเบียบ แป้นน้อย, นำงสำวพัชรดำ นำคสุกเอี่ยม
สนองกลยุทธ์
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ข้อ 1
มาตรฐานการศึกษา
มำตรฐำนที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ 2560
.................................................................................................................................................................. .
หลักการและเหตุผล
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรสถำนศึกษำ เพื่อให้มี
ควำมรู้และทักษะที่จำเป็นตำมหลักสูตร ถือเป็นบทบำทของครูที่มีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องจัดประสบกำรณ์
และบรรยำกำศในกระบวนกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน
ดังนั้น โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว จึงได้จัดโครงกำร พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นตำม
หลักสูตรของนักเรียน เพื่อให้ครูได้มีควำมตระหนักในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นไปตำมควำมคำดหวังของ
หลักสูตรฯ ให้ผู้เรียนมีกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีขึ้น และเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ทั้งภำยนอกและภำยในสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญตำมเกณฑ์ที่กำหนดในหลักสูตร
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลกำรทดสอบระดับชำติสูงขึ้น
เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำ และชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ร้อยละ 85
ควำมรู้และทักษะที่จำเป็นตำมหลักสูตร
2. ด้านคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำ และชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ร้อยละ 85
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ในหลักสูตร

วิธีดาเนินการและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
1.ขั้นเตรียมการ (P)
1.1 ศึกษำนโยบำยของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษำผลกำรดำเนินโครงกำรฯ ในปีที่ผ่ำนมำ
1.3 ศึกษำบริบทและสภำพควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำโครงกำร
1.4 จัดทำโครงกำรฯนำเสนอต่อฝ่ำยบริหำร
2.ขั้นดาเนินการ (D)
2.1 ประชุมคณะทำงำนเพื่อชี้แจงโครงกำร และมอบหมำยภำระงำน
2.2 ดำเนินงำนตำมโครงกำรโดยมีกิจกรรมที่พัฒนำตำมวัตถุประสงค์
แต่ละข้อดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
1. กิจกรรมกำรวัดผลประเมินผล ประจำภำคเรียน
2. กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำเรียนรู้
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญ
ตำมเกณฑ์ที่กำหนดในหลักสูตร
1. กิจกรรมกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียน
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์ และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์
1. กิจกรรมกำรประเมินทักษะกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์
วัตถุประสงค์ที่ 4 กิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีผลกำรทดสอบ
ระดับชำติสูงขึ้น
1. กิจกรรมทดสอบระดับชำติ NT O-net, PISA
2. กิจกรรมทดสอบระดับเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ Las, ข้อสอบกลำง
3. กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ
3.ขั้นนิเทศ ติดตามผล (C)
ผู้บริหำรและเจ้ำของโครงกำร นิเทศติดตำมกำรดำเนินงำน และคอย
อำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตำมภำระงำนที่โครงกำรกำหนด
4.ขั้นสรุปและประเมินผล ( A )
4.1 สรุปประเมินโครงกำร
4.2 จัดทำรำยงำนโครงกำรนำเสนอฝ่ำยบริหำร

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภำคม 2560 - มีนำคม 2561
สถานที่
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบ
ครูระเบียบ ครูพัชรดำ

ตลอดปี

5,000
10,000

ครูกันติยำ คณะครู
ครูกันติยำ คณะครู

1,000

ครูพัชรดำ คณะครู

1,000

ครูพัชรดำ คณะครู

5,000
5,000
2,000

ครูระเบียบ ครูพัชรดำ
ครูพัชรดำ คณะครู
ครูพัชรดำ คณะครู

ตลอดปี

ครูระเบียบ ครูพัชรดำ

ตลอดปี

ครูระเบียบ ครูพัชรดำ

งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
1. เงินอุดหนุน)รำยหัว(
จำนวน
2. เงินอุดหนุน)ปัจจัยพื้นฐำน(
จำนวน
3. เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน จำก อบต.
จำนวน
4. เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน จำก จำกกองทุน พรบ.
จำนวน
5. เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ
จำนวน
6. เงินรำยได้สถำนศึกษำ
จำนวน
7. อื่น ๆ เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
จำนวน
รวมทั้งสิ้น 29,000 บาท ( สองหมื่นเก้าบาทถ้วน )

27,000
2,000
-

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าจ้าง ค่าตอบ ค่า
ค่าวัสดุ
ชั่วคราว แทน ใช้สอย

1 กิจกรรมกำรวัดผลประเมินผล ประจำภำค
เรียน
2 กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิม่ เวลำเรียนรู้
3
กิจกรรมกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียน
4 กิจกรรมกำรประเมินทักษะกำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์
5 กิจกรรมทดสอบระดับชำติ NT O-net,
PISA
6 กิจกรรมทดสอบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
Las, ข้อสอบกลำง
7 กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ
รวมเงิน

งบลงทุน
สาธารณูที่ดินสิ่ง รวมเงิน
ครุภัณฑ์
ปโภค
ปลูกสร้าง

5,000
5,000
10,000

10,000
1,000

1,000

1,000
1,000
2,000

3,000
5,000
5,000

-

-

1,000 1,000
3,000 26,000

-

-

5,000
2,000
29,000

การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 78 ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
เฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีผลกำรประเมิน
สมรรถนะสำคัญตำมเกณฑ์ที่กำหนดในหลักสูตร
3. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน
คิด วิเครำะห์ และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์
4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลกำรทดสอบ
ระดับชำติสูงขึ้น

วิธีการวัด
ทดสอบควำมรู้ของผู้เรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
แบบทดสอบควำมรู้

ประเมินจำกกำรทำกิจกรรมของ
ผู้เรียน
ประเมินจำกกำรทำกิจกรรมของ
ผู้เรียน
ทดสอบควำมรู้ระดับชำติของผู้เรียน

แบบประเมินกิจกรรม
แบบประเมินกิจกรรม
แบบทดสอบควำมรู้ระดับชำติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นตำมหลักสูตรที่สูงขึ้น เป็นไปตำมเกณฑ์ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ทั้งภำยในและภำยนอก

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงกำร
)นำงระเบียบ แป้นน้อย(
ตำแหน่ง ครู คศ 3

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงกำร
)นำงสำวพัชรดำ นำคสุกเอี่ยม(
ตำแหน่ง ครู คศ 2

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
) นำยวิเชียร บัวกลอย (
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว

โครงการ
พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน
ลักษณะโครงการ
โครงกำรต่อเนื่อง
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งำนวิชำกำร
ผู้ที่รับผิดชอบ
นำงกันติยำ จันทร์ทิมำ และนำงสำวพัชรดำ นำคสุกเอี่ยม
สนองกลยุทธ์
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ข้อ 5
มาตรฐานการศึกษา
มำตรฐำนที่ 2 และมำตรฐำนที่ 4
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ 2560
...................................... .............................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
จำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ ศ. 2542.ได้กล่ำวถึงแนวทำงพัฒนำให้สถำนศึกษำมีจัด กำร
จัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองควำมสำมำรถทำงวิชำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผู้เรียนมีกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและตอบสนองควำมสำมำรถ และควำมถนัดของผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ มีกำรนิเทศ ภำยใน กำกับ
ติดตำมตรวจสอบ ตลอดจนพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
ดังนั้น โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว จึงได้พัฒ นำหลักสูตรท้องถิ่นและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สอดคล้องกับสภำพควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ
สังคมและควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภำพในกำรแข่งขันและร่วมมืออย่ำงสร้ำงสรรค์ในสังคมไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. เพื่อให้สถำนศึกษำมีกำรจัดรำยวิชำเพิ่มเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำมถนัด และ
ควำมสนใจ
3. เพื่อให้สถำนศึกษำมีกำรนิเทศ ภำยใน กำกับติดตำมสอบและนำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
ร้อยละ 90 สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
อย่ำงรอบด้ำน
2. ด้านคุณภาพ
1. สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. สถำนศึกษำมีกำรจัดรำยวิชำเพิ่มเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำมถนัด
และควำมสนใจ
3. สถำนศึกษำมีกำรนิเทศ ภำยใน กำกับติดตำมสอบและนำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน

วิธีดาเนินการและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
1.ขั้นเตรียมการ (P)
1.1 ศึกษำนโยบำยของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษำผลกำรดำเนินโครงกำรฯ ในปีที่ผ่ำนมำ
1.3 ศึกษำบริบทและสภำพควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำโครงกำร
1.4 จัดทำโครงกำรฯนำเสนอต่อฝ่ำยบริหำร

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ครูพัชรดำ ครูกันติยำ

ตลอดปี

2.ขั้นดาเนินการ (D)
2.1 ประชุมคณะทำงำนเพื่อชี้แจงโครงกำร และมอบหมำยภำระงำน
2.2 ดำเนินงำนตำมโครงกำรโดยมีกิจกรรมที่พัฒนำตำมวัตถุประสงค์
แต่ละข้อดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อให้สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร
สถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
1. กิจกรรมพัฒนำหลักสูตรให้เหมำะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อให้สถำนศึกษำมีกำรจัดรำยวิชำเพิม่ เติมที่
หลำกหลำยให้ผเู้ รียนเลือกเรียนตำมควำมถนัด และควำมสนใจ
1. กิจกรรมชุมนุม
2. กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อให้สถำนศึกษำมีกำรนิเทศ ภำยใน กำกับ
ติดตำมสอบและนำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
1. กิจกรรมนิเทศภำยใน
2. กิจกรรมรำยงำนคุณภำพประจำปี ) SAR (
3. กิจกรรมสอบปลำยภำค

ตลอดปี

3.ขั้นนิเทศ ติดตามผล (C)
ผู้บริหำรและเจ้ำของโครงกำร นิเทศติดตำมกำรดำเนินงำน และคอย
อำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินกิจกรรมของผูเ้ กี่ยวข้องให้เป็นไป
ตำมภำระงำนที่โครงกำรกำหนด

ตลอดปี

ครูพัชรดำ ครูกันติยำ

4.ขั้นสรุปและประเมินผล ( A )
4.1 สรุปประเมินโครงกำร
4.2 จัดทำรำยงำนโครงกำรนำเสนอฝ่ำยบริหำร

ตลอดปี

ครูพัชรดำ ครูกันติยำ

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภำคม 2560 - มีนำคม 2561
สถานที่
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว

500

ครูพัชรดำ ครูกันติยำ

5,000
-

ครูกันติยำ คณะครู
ครูกันติยำ คณะครู

500
500
2,000

ครูพัชรดำ ครูกันติยำ
ครูพัชรดำ ครูกรรณภัทร
ครูพัชรดำ คณะครู

งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
1. เงินอุดหนุน )รำยหัว(
2. เงินอุดหนุน )ปัจจัยพื้นฐำน(
3. เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน
4. เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ
5. เงินรำยได้สถำนศึกษำ
6. อื่นๆ

จำนวน 3,500 บำท
จำนวน - บำท
จำนวน - บำท
จำนวน 5,000 บำท
จำนวน - บำท
จำนวน - บำท

รวมทั้งสิ้น 8,500 บาท ( แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน )
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

1
2
3
4
5
6

รายการ

งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบบุคลากร
ค่าจ้าง ค่าตอบ ค่า
สาธารณูที่ดินสิ่ง รวมเงิน
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์
ชั่วคราว
แทน ใช้สอย
ปโภค
ปลูกสร้าง

กิจกรรมพัฒนำหลักสูตรให้เหมำะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่น
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
กิจกรรมนิเทศภำยใน
กิจกรรมรำยงำนคุณภำพประจำปี ( SAR )
กิจกรรมสอบปลำยภำค
รวมเงิน

500
500
5,000
0
500
500
2,000

5,000
0
500
500
2,000
-

-

-

8,500

-

-

-

8,500

การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรวัด
1. ร้อยละ 90 สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสม 1. กำรประเมิน
และสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. กำรสังเกต
3. กำรสัมภำษณ์
2 ร้อยละ 90 สถำนศึกษำมีกำรจัดรำยวิชำเพิม่ เติมที่หลำกหลำยให้ 1. กำรประเมิน
ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำมถนัด และควำมสนใจ
2. กำรสังเกต
3. กำรสัมภำษณ์
3 ร้อยละ 90 สถำนศึกษำมีกำรนิเทศ ภำยใน กำกับติดตำมสอบ
1. กำรประเมิน
และนำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
2. กำรสังเกต
3. กำรสัมภำษณ์

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวัด
1. แบบประเมิน
2. แบบสังเกต
3. แบบสัมภำษณ์
1. แบบประเมิน
2. แบบสังเกต
3. แบบสัมภำษณ์
1. แบบประเมิน
2. แบบสังเกต
3. แบบสัมภำษณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว มีกำรจัดหลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น มีกำรจัด
รำยวิชำเพิ่มเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำมถนัด และควำมสนใจ มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำร ควำมสำมำรถควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน มีกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง

มีกำรนิเทศ ภำยใน กำกับติดตำมสอบและนำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำงสม่ำเสมอ มีกำรจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงกำร
)นำงกันติยำ จันทร์ทิมำ(
ตำแหน่ง ครู คศ. 3
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงกำร
)นำงสำวพัชรดำ นำคสุกเอี่ยม(
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
) นำยวิเชียร บัวกลอย (
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว

โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ลักษณะโครงการ
โครงกำรต่อเนื่อง
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งำนบริหำรทั่วไป
ผู้ที่รับผิดชอบ
นำงดวงมณี อภิชำติธำรง
สนองกลยุทธ์
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ข้อ 2
มาตรฐานการศึกษา
มำตรฐำนที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ 2560
...................................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
กำรศึกษำเป็นกระบวนกำรที่สำคัญยิ่งในกำรพัฒนำคนให้มีคุณภำพมีควำมสำมำรถที่จะปรับตัวได้อย่ำง
รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆและมีคุณลักษณะตำมที่ประเทศชำติพึงประสงค์เหมำะสมแก่กำลเวลำและ
บริบทสังคมไทย ดังปรำกฏจำกนโยบำยทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำให้ควำมสำคัญสูงสุดกับกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียน เน้นกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้คนสำมำรถ
พัฒนำสู่กำรเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีควำมสุขอย่ำงแท้จริง
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว มีควำมประสงค์ที่จะพัฒนำให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยม
ที่พึงประสงค์ในระดับที่เพิ่มสูงขึ้นและมีควำมยั่งยืนอยู่ในตัวนักเรียน อันจะส่งผลให้สังคม ประเทศชำติอยู่
ร่วมกันอย่ำงเป็นสุข และเจริญก้ำวหน้ำ จึงเกิดโครงกำรนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร
2. เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมตระหนักและรู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำ และชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ร้อยละ 95
ได้รับกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมอันพึงประสงค์
2. ด้านคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำ และชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ร้อยละ 95
มีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมอันพึงประสงค์ ดังนี้
2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร
2.2 ผู้เรียนยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง
2.3 ผู้เรียนมีควำมตระหนักและรู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม

วิธีดาเนินการและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
1.ขั้นเตรียมการ (P)
1.1 ศึกษำนโยบำยของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำวในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษำผลกำรดำเนินโครงกำรฯ ในปีที่ผ่ำนมำ
1.3 ศึกษำบริบทและสภำพควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำโครงกำร
1.4 จัดทำโครงกำรฯนำเสนอต่อฝ่ำยบริหำร

1.
2.
3.
4.
1.
2.

2.ขั้นดาเนินการ (D)
2.1 ประชุมคณะทำงำนเพื่อชี้แจงโครงกำร และมอบหมำยภำระงำน
2.2 ดำเนินงำนตำมโครงกำรโดยมีกิจกรรมที่พัฒนำตำมวัตถุประสงค์
แต่ละข้อดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำม
หลักสูตร
1. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
2. กิจกรรมออมทรัพย์
3. กิจกรรมสหกรณ์
4. กิจกรรมเลือกตั้งประชำธิปไตย
5. กิจกรรมวงล้อเด็กดี.
6. กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกำชำด – เนตรนำรี
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่ำง
1. กิจกรรมวันสำคัญ
2. กิจกรรมแต่งกำยด้วยชุดไทย
วัตถุประสงค์ที่ 3 ตระหนัก รู้คณ
ุ ค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม
1. กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
3.ขั้นนิเทศ ติดตามผล (C)
ผู้บริหำรและเจ้ำของโครงกำร นิเทศติดตำมกำรดำเนินงำน และคอย
อำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินกิจกรรมของผูเ้ กี่ยวข้องให้เป็นไป
ตำมภำระงำนที่โครงกำรกำหนด
4.ขั้นสรุปและประเมินผล (A)
4.สรุปประเมินโครงกำร 1
4.จัดทำรำยงำนโครงกำรนำเสนอฝ่ำยบริหำร 2

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภำคม 2560 - มีนำคม 2561
สถานที่
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบ
ครูดวงมณี

ตลอดปี

30,000
500
1,000
5,000
20,000

ครูสมยศ คณะครู
ครูสุธำรัตน์ คณะครู
ครูสุธำรัตน์ ครูกญ
ั ญำณัฐ
ครูสมยศ ครูดวงมณี
ครูดวงมณี ครูวิไลรัตน์
ครูสมยศ ครูดวงมณี

20,000
22,000

ครูอนงค์
ครูกันติยำ ครูสมศรี

1,000

ครูฉวีวรรณ

ตลอดปี

ครูดวงมณี

ตลอดปี

ครูดวงมณี

งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
1. เงินอุดหนุน )รำยหัว(
2. เงินอุดหนุน )ปัจจัยพื้นฐำน(
3. เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน
4. เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ
5. เงินรำยได้สถำนศึกษำ
6. อื่นๆ

จำนวน 26,500 บำท
จำนวน - บำท
จำนวน - บำท
จำนวน 73,000 บำท
จำนวน - บำท
จำนวน - บำท

รวมทั้งสิ้น 99,500 บาท ( เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน )
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

งบบุคลากร
ค่าจ้าง ค่าตอบ
ชั่วคราว แทน

งบดาเนินงาน
ค่า
ค่าวัสดุ
ใช้สอย

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรมออมทรัพย์
กิจกรรมสหกรณ์
กิจกรรมเลือกตั้งประชำธิปไตย
กิจกรรมวงล้อเด็กดี.
กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกำชำด – เนตรนำรี
กิจกรรมวันสำคัญ
กิจกรรมแต่งกำยด้วยชุดไทย
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

รวมเงิน

งบลงทุน
สาธารณู- ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่ง รวมเงิน
ปโภค
ปลูกสร้าง

30,000
500
0
1,000
5,000
20,000
20,000
22,000
1,000

-

-

-

99,500

30,000
500
0
1,000
5,000
20,000
20,000
22,000
1,000

-

-

-

99,500

การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร
2. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนยอมรับควำมคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่ำง
3. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีควำมตระหนัก
และรู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม

วิธีการวัด
1. แบบประเมิน
2. กำรสังเกต
1. แบบประเมิน
2. กำรสังเกต
1. แบบประเมิน
2. กำรสังเกต

เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
1. กำรบันทึกผลกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ
2. สรุปผลกิจกรรมต่ำงๆ
1. กำรบันทึกผลกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ
2. สรุปผลกิจกรรมต่ำงๆ
1. กำรบันทึกผลกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ
2. สรุปผลกิจกรรมต่ำงๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำวจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อปลูกฝังและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่
พึงประสงค์ของนักเรียนได้อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน และผลกำรดำเนินงำนรวมทั้งผลผลิตของโรงเรียนเป็น
ที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงกำร
) นำงดวงมณี อภิชำติธำร(
ตำแหน่ง ครู คศ. 3

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
)นำยวิเชียร บัวกลอย (
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว

โครงการ

พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต
ลักษณะโครงการ
โครงกำรต่อเนื่อง
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งำนวิชำกำร
ผู้ที่รับผิดชอบ
นำงสุธำรัตน์ ศรีสอนป้อง
สนองกลยุทธ์
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ข้อ 2
มาตรฐานการศึกษา
มำตรฐำนที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ 2560
...................................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช นฐำน กลุ่มสำระหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้ 2542
กำรเรียนรู้งำนและเทคโนโลยี เป็นสำระกำรเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีควำมสำมำรถ
เกี่ยวกับกำรงำน อำชีพและเทคโนโลยี มีทักษะกำรทำงำน ทักษะกำรจัดกำร สำมำรถนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เทคโนโลยีจำกภูมิปัญญำพื้นบ้ำน ภูมิปัญญำไทย และเทคโนโลยีสำกลมำใช้ในกำรทำงำน อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม คุ้มค่ำ และมีศีลธรรม คุณธรรม สร้ำงและพัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือวิธีกำรใหม่สำมำรถทำงำนเป็นหมู่คณะ
มีนิสัยรักกำรทำงำน เห็นคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพที่สุจริต ตลอดจนมีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และ
ค่ำนิยมที่เป็นพื้นฐำน ได้แก่ ควำมขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน อันจะนำไปสู่กำรเป็นผู้เรียนที่สำมำรถ
ช่วยเหลือตนเอง และพึ่งตนเองได้ตำมพระรำชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในให้สังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนวำงแผนกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และดำเนินงำนจนสำเร็จ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริตและหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพที่ตนเองสนใจ
เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำ และชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ร้อยละ 90 ได้รับ
กำรพัฒนำด้ำนทักษะในกำรทำงำนรักกำรทำงำนสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต
2. ด้านคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำ และชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ร้อยละ 90
มีทักษะในกำรทำงำนรักกำรทำงำนสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต ดังนี้
1. ผู้เรียนวำงแผนกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และดำเนินงำนจนสำเร็จ
2. ผู้เรียนมีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริตและหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพที่ตนเองสนใจ

วิธีดาเนินการและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
1.ขั้นเตรียมการ (P)
1.1 ศึกษำนโยบำยของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำวในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษำผลกำรดำเนินโครงกำรฯ ในปีที่ผ่ำนมำ
1.3 ศึกษำบริบทและสภำพควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำโครงกำร
1.4 จัดทำโครงกำรฯนำเสนอต่อฝ่ำยบริหำร
2.ขั้นดาเนินการ (D)
2.1 ประชุมคณะทำงำนเพื่อชี้แจงโครงกำร และมอบหมำยภำระงำน
2.2 ดำเนินงำนตำมโครงกำรโดยมีกิจกรรมที่พัฒนำตำมวัตถุประสงค์
แต่ละข้อดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อให้ผู้เรียนวำงแผนกำรทำงำน รักกำร
ทำงำน สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อนื่ ได้ และดำเนินงำนจนสำเร็จ
1. กิจกรรมเลี้ยงปลำ
2. กิจกรรมธนำคำรขยะ
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรูส้ ึกที่ดีต่ออำชีพสุจริตและ
หำควำมรูเ้ กี่ยวกับอำชีพที่ตนเองสนใจ
1. กิจกรรมเศรษฐกิจอย่ำงพอเพียง
3.ขั้นนิเทศ ติดตามผล (C)
ผู้บริหำรและเจ้ำของโครงกำร นิเทศติดตำมกำรดำเนินงำน และคอย
อำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตำมภำระงำนที่โครงกำรกำหนด
4.ขั้นสรุปและประเมินผล ( A )
4.1 สรุปประเมินโครงกำร
4.2 จัดทำรำยงำนโครงกำรนำเสนอฝ่ำยบริหำร

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ตลอดปี

ครูสุธำรัตน์

ตลอดปี

5,000
2,000

ผอ.วิเชียร
ผอ.วิเชียร

10,000

ผอ.วิเชียร

ตลอดปี

ตลอดปี

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภำคม 2560 - มีนำคม 2561
สถานที่
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว
งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
1. เงินอุดหนุน )รำยหัว(
2. เงินอุดหนุน )ปัจจัยพื้นฐำน(
3. เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน
4. เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ
5. เงินรำยได้สถำนศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ

จำนวน - บำท
จำนวน - บำท
จำนวน - บำท
จำนวน 17,000 บำท
จำนวน - บำท

ครูสุธำรัตน์

ครูสุธำรัตน์

6. อื่นๆ

จำนวน รวมทั้งสิ้น 17,000 บาท ( หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )

บำท

รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ

ที่

รายการ

1 กิจกรรมเลี้ยงปลำ
2 กิจกรรมธนำคำรขยะ
3 กิจกรรมเศรษฐกิจอย่ำงพอเพียง
รวมเงิน

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
รวมเงิน
ค่าจ้าง ค่าตอ ค่า ค่าวัสดุ สา
ครุภัณ ที่ดิน
ชั่วคราว บแทน ใช้สอย
ธารณูฑ์
สิ่ง
ปโภค
ปลูกสร้าง
5,000
5,000
2,000
2,000
- 10,000
10,000
- 17,000
17,000

การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนวำงแผนกำรทำงำน
- ประเมินจำกชิ้นงำน
รักกำรทำงำน สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และ - สังเกตกำรปฏิบัติงำน
ดำเนินงำนจนสำเร็จ
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพ สอบถำมควำมพึงพอใจ
สุจริตและหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพที่ตนเองสนใจ

เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
แบบประเมิน
แบบสอบถำมควำม
พึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีทักษะในกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถทำงำนร่วมกับ ผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต
และสำมำรถจบไปประกอบอำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงกำร
(นำงสุธำรัตน์ ศรีสอนป้อง(
ตำแหน่ง ครู คศ. 3
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
) นำยวิเชียร บัวกลอย (
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว

โครงการ
ส่งเสริมสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพของนักเรียน
ลักษณะโครงการ
โครงกำรต่อเนื่อง
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งำนบริหำรทั่วไป
ผู้ที่รับผิดชอบ
นำงสมศรี พฤทธิพงศ์กุล
สนองกลยุทธ์
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ข้อ 3
มาตรฐานการศึกษา
มำตรฐำนที่ 1 และมำตรฐำนที่ 3
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ 2560
................................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
กำรมีสุขภำพดี ถือเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ประกำรแรกของคนไทย แต่ปัจจุบันสถำนกำรณ์ปัญหำ
สุขภำพและกำรสำธำรณสุขได้เปลี่ยนแปลงไปตำมควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ทั้งนี้สำเหตุเนื่องมำจำกกำร
มีพฤติกรรมสุขภำพที่ไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจนปัญหำสภำพแวดล้อมทั้งทำงกำยภำพและทำงสังคม
ซึ่งนับวันแนวโน้มของปัญหำเหล่ำนี้ย่อมมีควำมรุนแรงขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีสุขนิสัย สุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี ซึ่งเป็นกำรวำงรำกฐำนด้ำนสุขภำพ
ให้เข้มแข็งด้วยกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อป้องกันปัญหำสุขภำพตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถเผชิญกับ
ปัญหำและสภำวกำรณ์ที่คุกคำมต่อสุขภำพได้
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว จึงได้พัฒนำผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภำพและสุขภำพจิตที่มีสุขภำวะที่ดีขึ้นและ
มีสุนทรียภำพที่ดี เพื่อมุ่งเน้นผู้เรียนเรียนรู้กับตนเองและเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่ของบุคคลในครอบครัว
รวมทั้งกำรแสดงออกที่เหมำะสมของตนเพื่อหลีกเลี่ยงในสถำนกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์โดยเฉพำะกำรล่วงละเมิด
ทำงเพศ กำรใช้ยำและสำรเสพติด ซึ่งมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีสุขภำพที่ดีต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพ ให้แข็งแรงและมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และป้องกันตนเองจำกกำรล่อลวง ข่มเหง รังแก และไม่เพิกเฉยต่อกำรกระทำสิ่งไม่ถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติเพื่อน
4. เพื่อให้ผู้เรียนสร้ำงผลงำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรีนำฏศิลปิ/กีฬำ/นันทนำกำรตำมจินตนำกำร/
เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำ และชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ร้อยละ 90 ได้รับ
กำรส่งเสริมสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ
2. ด้านคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำ และชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ร้อยละ 90
มีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพ ให้แข็งแรงและมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนรู้และป้องกันตนเองจำกกำรล่อลวง ข่มเหง รังแก และไม่เพิกเฉยต่อกำรกระทำสิ่งไม่
ถูกต้อง
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติเพื่อน
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนสร้ำงผลงำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรีกำรตำมจินตนำกำรนำฏศิลปิ/กีฬำ/นันทนำ/

วิธีดาเนินการและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
1.ขั้นเตรียมการ (P)
1.1 ศึกษำนโยบำยของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษำผลกำรดำเนินโครงกำรฯ ในปีที่ผ่ำนมำ
1.3 ศึกษำบริบทและสภำพควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำโครงกำร
1.4 จัดทำโครงกำรฯนำเสนอต่อฝ่ำยบริหำร

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.

2.ขั้นดาเนินการ (D)
2.1 ประชุมคณะทำงำนเพื่อชี้แจงโครงกำร และมอบหมำยภำระงำน
2.2 ดำเนินงำนตำมโครงกำรโดยมีกิจกรรมที่พัฒนำตำมวัตถุประสงค์
แต่ละข้อดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสยั ในกำรดูแลสุขภำพ ให้
แข็งแรงและมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์
1. กิจกรรมทันตสุขภำพ
2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ
3. กิจกรรมอำหำรเสริม)นม(
4. กิจกรรมอำหำรกลำงวัน
5. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภำพของผู้เรียน
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อให้ผู้เรียนรู้และป้องกันตนเองจำกกำรล่อลวง
ข่มเหง รังแก และไม่เพิกเฉยต่อกำรกระทำสิ่งไม่ถูกต้อง
1. กิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติด
2. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อให้ผู้เรียนมีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
เพื่อน
1. กิจกรรมกีฬำสีระดับโรงเรียน/กลุ่ม/อำเภอ
วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อให้ผู้เรียนสร้ำงผลงำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ศิลปะดนตรี/นำฏศิลปิ/กีฬำ/นันทนำกำรตำมจินตนำกำร
1. กิจกรรมกำรแข่งขันทำงวิชำกำร
3.ขั้นนิเทศ ติดตามผล (C)
ผู้บริหำรและเจ้ำของโครงกำร นิเทศติดตำมกำรดำเนินงำน และคอย
อำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินกิจกรรมของผูเ้ กี่ยวข้องให้เป็นไป
ตำมภำระงำนที่โครงกำรกำหนด
4.ขั้นสรุปและประเมินผล ( A )
4.1 สรุปประเมินโครงกำร
4.2 จัดทำรำยงำนโครงกำรนำเสนอฝ่ำยบริหำร

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภำคม 2560 – มีนำคม 2561
สถานที่
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตลอดปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ครูสมศรี

ตลอดปี

3,000
1,500
356,000
500

ครูสมศรี และคณะครู
ครูสมศรี
ครูสมศรี และคณะครู
ครูดวงมณี
ครูสมยศ ครูปำริชำติ

2,000
248,943

ครูสมยศ
ครูกอบแก้ว คณะครู

11,000

ครูสมยศ คณะครู

53,000

ครูพัชรดำและครูกันติยำ

ตลอดปี

-

ครูสมศรี พฤทธิพงศ์กุล

ตลอดปี
กำรศึกษำ

-

ครูสมศรี พฤทธิพงศ์กุล

งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
1. เงินอุดหนุน )รำยหัว(
2. เงินอุดหนุน )ปัจจัยพื้นฐำน(
3. เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน
4. เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ
5. เงินรำยได้สถำนศึกษำ
6. อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

23,500 บำท
80,000 บำท
356,000 บำท
106,443 บำท
110,000 บำท
บำท

675,943 บาท ( หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน )

รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
กิจกรรมทันตสุขภำพ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ
กิจกรรมอำหำรเสริม)นม(
กิจกรรมอำหำรกลำงวัน
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภำพของผู้เรียน
กิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติด
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมกีฬำสีระดับโรงเรียนกลุ่ม//
อำเภอ
กิจกรรมกำรแข่งขันทำงวิชำกำร

รวมเงิน

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

รวมเงิน
สาธารณูที่ดินสิ่ง
ครุภัณฑ์
ปโภค
ปลูกสร้าง
3,000.00
1,500.00
1,000.00
356000
500.00
2000
248,943.00
11,000.00

ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

ค่าตอบ
แทน
-

ค่า
ใช้สอย
1,000
500
0
200
80,000
1,000

356,000
500
1,800
168,943
10,000

-

-

3,000

50,000

-

-

-

53,000.00

-

-

85,700

590,243

-

-

-

675,943

ค่าวัสดุ
2,000
1,000

การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีสุขนิสัยในกำรดูแล
สุขภำพ ให้แข็งแรงและมีสมรรถภำพทำงกำยตำม
เกณฑ์
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนรู้และป้องกันตนเองจำก
กำรล่อลวง ข่มเหง รังแก และไม่เพิกเฉยต่อกำรกระทำ
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติเพื่อน
4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสร้ำงผลงำนกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมศิลปะดนตรี/นำฏศิลปิ/กีฬำ/นันทนำกำรตำม
จินตนำกำร

เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
วิธีการวัด
1. กำรสังเกต/กำรทดสอบ 1.แบบสังเกต/
สมรรถภำพ
แบบทดสอบ

2. กำรสังเกต

2. แบบสังเกต

3. กำรสังเกต

3. แบบสังเกต

4. กำรสังเกตตรวจ/
ผลงำน

4. แบบสังเกตแบบ
/กำรตรวจผลงำน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภำพกำย และสุขภำพจิตที่ดี นำไปสู่กำรพัฒนำกำรเรียนของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภำพที่ดีขึ้น

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงกำร
)นำงสมศรี พฤทธิพงศ์กุล(
ตำแหน่ง ครู คศ. 3

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
)นำยวิเชียร บัวกลอย(
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว

โครงการ

พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล
ลักษณะโครงการ
โครงกำรต่อเนื่อง
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งำนวิชำกำร
ผู้ที่รับผิดชอบ
นำงสำวกัญญำณัฐ แป้นน้อย.
สนองกลยุทธ์
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ข้อ 3
มาตรฐานการศึกษา
มำตรฐำนที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ 2560
...................................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้เป็นหัวใจของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ซึ่งได้ดำเนินกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ไปตำม
แนวกำรจัดกำรกำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ ศ. 2542.ยึดหลักกำรว่ำผู้เรียนทุกคนมี
ควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ ถือว่ำผู้เรียนมีควำมสำคัญที่สุด กระบวนกำรกำรจัดกำรกำรเรียนรู้
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเติมศักยภำพ เน้นควำมสำคัญทั้งควำมรู้ คน ธรรมชำติ
กระบวนกำรเรียนรู้ และบูรณำกำรตำมควำมเหมำะสมของแต่ละระดับกำรศึกษำ อีกทั้งเพื่อให้สอดรับผลกำร
ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำของสำนักงำนประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ )สมศ.( ในด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำให้
ผู้เรียนได้มีกำรฝึกกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผลให้
มำกขึ้น
จึงได้จัดทำโครงกำรเพื่อส่งเสริมให้สถำนศึกษำตระหนักถึง ดังนั้นโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว
ควำมสำคัญในกำรพัฒนำกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ มีวิจำรณญำณ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ คิด
ไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ
สติปัญญำ ควำมรู้ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในกำรดำรงชีวิตในสังคมอย่ำงมีควำมสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิด
ของตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เรียนกำหนดเป้ำหมำย คำดกำรณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ
3เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ .
เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำ และชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ร้อยละ 80
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล
2. ด้านคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำ และชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ร้อยละ 80
มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผลดังนี้
1. ผู้เรียนสรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู และสื่อสำรโดย กำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิดของตนเอง
2. ผู้เรียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ
3. ผู้เรียนมีควำมคิดอย่ำงเป็นระบบ และริเริ่มสร้ำงสรรค์ ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ
วิธีดาเนินการและปฏิทินดาเนินการ

กิจกรรม
1.ขั้นเตรียมการ (P)
1.1 ศึกษำนโยบำยของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษำผลกำรดำเนินโครงกำรฯ ในปีที่ผ่ำนมำ
1.3 ศึกษำบริบทและสภำพควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำโครงกำร
1.4 จัดทำโครงกำรฯนำเสนอต่อฝ่ำยบริหำร

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ครูกัญญำณัฐ

ตลอดปี

2.ขั้นดาเนินการ (D)
2.1 ประชุมคณะทำงำนเพื่อชี้แจงโครงกำร และมอบหมำยภำระงำน
2.2 ดำเนินงำนตำมโครงกำรโดยมีกิจกรรมที่พัฒนำตำมวัตถุประสงค์
แต่ละข้อดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อให้ผู้เรียนสรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง
และดู และสื่อสำรโดย กำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิดของตนเอง
1. กิจกรรมห้องสมุดสู่กำรเรียนรู้
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อให้ผู้เรียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำโดยมี
เหตุผลประกอบ
1. กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน
2. กิจกรรมเลือกตั้งประชำธิปไตย
วัตถุประสงค์ที่ 3 กิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมคิดอย่ำงเป็นระบบ
และริเริ่มสร้ำงสรรค์ ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ
1.กิจกรรมกำรแข่งขันทำงวิชำกำร

ตลอดปี

3.ขั้นนิเทศ ติดตามผล (C)
ผู้บริหำรและเจ้ำของโครงกำร นิเทศติดตำมกำรดำเนินงำน และคอย
อำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินกิจกรรมของผูเ้ กี่ยวข้องให้เป็นไป
ตำมภำระงำนที่โครงกำรกำหนด

ตลอดปี

ครูกัญญำณัฐ

4.ขั้นสรุปและประเมินผล ( A )
4.1 สรุปประเมินโครงกำร
4.2 จัดทำรำยงำนโครงกำรนำเสนอฝ่ำยบริหำร

ตลอดปี

ครูกัญญำณัฐ

5,000

ครูอนงค์

500
500

ครูกัญญำณัฐ
ครูสมยศ และคณะครู

0

ครูระเบียบ ครูพัชรดำ

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภำคม 2560 – มีนำคม 2561
สถานที่
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว
งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
1. เงินอุดหนุน )รำยหัว(
2. เงินอุดหนุน )ปัจจัยพื้นฐำน(
3. เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน
4. เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ
5. เงินรำยได้สถำนศึกษำ

จำนวน - บำท
จำนวน - บำท
จำนวน - บำท
จำนวน 11,000 บำท
จำนวน - บำท

6. อื่นๆ

จำนวน

-

บำท

รวมทั้งสิ้น 11,000 บาท ( หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่
1
2
3
4

รายการ

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบ
แทน

-

-

กิจกรรมห้องสมุดสู่กำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน
กิจกรรมเลือกตั้งประชำธิปไตย
กิจกรรมกำรแข่งขันทำงวิชำกำร
รวมเงิน

ค่า
ใช้สอย

ค่าวัสดุ

5,000
5,000
1,000
0
10,000 11,000

งบลงทุน

สาธารณู- ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่ง รวมเงิน
ปโภค
ปลูกสร้าง

-

-

-

การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนสรุปควำมคิดจำก
เรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู และสื่อสำรโดยกำร
พูด หรือเขียนตำมควำมคิด
2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนนำเสนอวิธีคิด
วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำหรือวิธีกำรของ
ตนเอง
4. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ

วิธีการวัด
ตรวจงำนกำรทำกิจกรรม
กำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์
คิดแบบองค์รวม
ประเมิน สังเกต ตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
แบบตรวจงำน

ประเมิน สังเกต ตรวจสอบ

แบบประเมิน

แบบตรวจกำรทำ
กิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ มีวิจำรณญำณ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้

5,000
5,000
1,000
0

11,000

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงกำร
)นำงสำวกัญญำณัฐ แป้นน้อย(
ตำแหน่ง ครู คศ. 2

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
( นำยวิเชียร บัวกลอย (
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว

โครงการ
ส่งเสริมครูปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
ลักษณะโครงการ
โครงกำรต่อเนื่อง
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งำนวิชำกำร
ผู้ที่รับผิดชอบ
นำยวิเชียร บัวกลอย และนำงกอบแก้ว วรรณรัตน์
สนองกลยุทธ์
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ข้อ 2
มาตรฐานการศึกษา
มำตรฐำนที่ 1
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ 2560
...................................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 ได้กล่ำวถึงแนวทำงกำรพัฒนำวิชำชีพครูโดยกำร
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่เหมำะสม แสดงให้เห็นว่ำพระรำชบัญญัติ
ฉบับนี้ให้ควำมสำคัญ ในกำรพัฒนำวิชำชีพครู ครูต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำม
ประพฤติเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อศิษย์ ในยุคปฏิรูปกำรศึกษำ ครูจะต้องพัฒนำตนเองให้ก้ำวหน้ำอยู่เสมอ จัดกำร
เรียนกำรสอนโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมควำมถนัดเฉพำะด้ำนของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้พัฒนำตำม
ศักยภำพของแต่ละบุคคล ฝึกทักษะกระบวนกำร กำรวิเครำะห์รวมทั้งกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ค่ำธรรมเนียมที่ดีงำม จัดประสบกำรณ์จริงให้กับผู้เรียนได้ค้นพบด้วยตนเอง จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีกำรพัฒนำวิชำกำรที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย
2. เพื่อให้ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำศักยภำพของผู้เรียน
3. เพื่อให้ครูใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรนำบริบทและภูมิปัญญำของท้องถิ่นมำบูรณำกำรใน
กำรจัดกำรเรียนรู้
4. เพื่อให้ครูให้คำแนะนำ กำรปรึกษำ แก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียนและคุณภำพชีวิตด้วย
ควำมเสมอภำค
5. เพื่อให้ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในกำรปรับ
กำรสอน
เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 90 ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล
2. ด้านคุณภาพ
1. ครูมีกำรพัฒนำวิชำกำรที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย
2. ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพของผู้เรียน
3. ครูใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรนำบริบทและภูมิปัญญำของท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำร
จัดกำรเรียนรู้
4. ครูให้คำแนะนำ กำรปรึกษำ แก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียนและคุณภำพชีวิตด้วยควำมเสมอภำค

5. ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในกำรปรับกำรสอน
วิธีดาเนินการและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
1.ขั้นเตรียมการ (P)
1.1 ศึกษำนโยบำยของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษำผลกำรดำเนินโครงกำรฯ ในปีที่ผ่ำนมำ
1.3 ศึกษำบริบทและสภำพควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำโครงกำร
1.4 จัดทำโครงกำรฯนำเสนอต่อฝ่ำยบริหำร
2.ขั้นดาเนินการ (D)
2.1 ประชุมคณะทำงำนเพื่อชี้แจงโครงกำร และมอบหมำยภำระงำน
2.2 ดำเนินงำนตำมโครงกำรโดยมีกิจกรรมที่พัฒนำตำมวัตถุประสงค์
แต่ละข้อดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อให้ครูมีกำรพัฒนำวิชำกำรที่เน้นผูเ้ รียนทุก
กลุ่มเป้ำหมำย
1. กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน)งบ 3,000(
2. กิจกรรมพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
3. กิจกรรมกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อให้ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
และใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรูเ้ พื่อพัฒนำศักยภำพ
ของผู้เรียน
1. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
2. กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อให้ครูใช้เทคโนโลยีทเี่ หมำะสมผนวกกับกำร
นำบริบทและภูมิปญ
ั ญำของท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้
1. กิจกรรม ICT
2. กิจกรรมกำรเรียนรู้กับวิทยำกรภำยนอก

กิจกรรม
วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อให้ครูให้คำแนะนำ กำรปรึกษำ แก้ไขปัญหำ
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียนและคุณภำพชีวิตด้วยควำมเสมอภำค
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อให้ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในกำรปรับกำรสอน
1. กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร
2. กิจกรรมศึกษำดูงำนอบรม/

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบ

ครูกอบแก้ว

ตลอดปี

50,000
500
500

คณะครู
ครูพัชรดำ ครูกันติยำ
ครูพัชรดำ ครูกันติยำ

500
0

ครูพัชรดำ
ครูกอบแก้ว คณะครู

30,000
5,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตลอดปี

งบประมาณ

500
2,000
30,000
ตลอดปี

ครูกัญญำณัฐ ครูกันติยำ
ครูอนงค์

ผู้รับผิดชอบ

ครูกัญญำณัฐ
ครูปำริชำติ คณะครู
ผอ.วิเชียร
ผอ.วิเชียร

3.ขั้นนิเทศ ติดตามผล (C)
ผู้บริหำรและเจ้ำของโครงกำร นิเทศติดตำมกำรดำเนินงำน และคอย
อำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตำมภำระงำนที่โครงกำรกำหนด
4.ขั้นสรุปและประเมินผล ( A )
4.1 สรุปประเมินโครงกำร
4.2 จัดทำรำยงำนโครงกำรนำเสนอฝ่ำยบริหำร

ครูกอบแก้ว

ตลอดปี

ครูกอบแก้ว

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภำคม 2560 - มีนำคม 2561
สถานที่
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว
งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
1. เงินอุดหนุน)รำยหัว(
2. เงินอุดหนุน)ปัจจัยพื้นฐำน(
3. เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน จำก อ.บ.ต
4. เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน จำก จำกกองทุน พรบ.
5. เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ
6. เงินรำยได้สถำนศึกษำ
7. อื่นๆ เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

99,000 บำท
- บำท
- บำท
- บำท
11,000 บำท
20,000 บำท
- บำท

รวมทั้งสิ้น 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

1

กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน
)งบ 3,000(
กิจกรรมพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
กิจกรรมกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน
กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน
กิจกรรม ICT
กิจกรรมกำรเรียนรู้กับวิทยำกรภำยนอก
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2
3
4
5
6
7
8
9

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบ ค่า
แทน ใช้สอย

500

ค่าวัสดุ

50,000
500
500
500
0
30,000
5,000
500
0

งบลงทุน
สาธารณูที่ดินสิ่ง
ครุภัณฑ์
ปโภค
ปลูกสร้าง

รวมเงิน

50,000
500
500
500
0
30,000
5,000
1,000
0

10
11

กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร
กิจกรรมศึกษำดูงำนอบรม
รวมเงิน

500
10,000

-

-

การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ครูมีกำรกำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้ง
ด้ำนควำมรู้ ทักษะ กระบวนกำร สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
2 ร้อยละ 90 ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียน เป็นรำยบุคคล
และใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพของผู้เรียน
3 ร้อยละ 90 ครูใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม ผนวกกับกำรนำ
บริบทและภูมิปัญญำของท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัด
กำรเรียนรู้
4 ร้อยละ 90 ครูให้คำแนะนำ กำรปรึกษำแก้ไขปัญหำให้
แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียนและคุณภำพชีวิตด้วยควำม
เสมอภำค
5 ร้อยละ 90 ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในกำรปรับกำรสอน

2,000
30,000

11,000 119,000

วิธีการวัด
1. กำรประเมิน
2. กำรสังเกต
3. กำรสัมภำษณ์
1. กำรประเมิน
2. กำรสังเกต
3. กำรสัมภำษณ์
1. กำรประเมิน
2. กำรสังเกต
3. กำรสัมภำษณ์
1. กำรประเมิน
2. กำรสังเกต
3. กำรสัมภำษณ์
1. กำรประเมิน
2. กำรสังเกต
3. กำรสัมภำษณ์

2,500
40,000

-

-

-

130,000

เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
1. แบบประเมิน
2. แบบสังเกต
3. แบบสัมภำษณ์
1. แบบประเมิน
2. แบบสังเกต
3. แบบสัมภำษณ์
1. แบบประเมิน
2. แบบสังเกต
3. แบบสัมภำษณ์
1. แบบประเมิน
2. แบบสังเกต
3. แบบสัมภำษณ์
1. แบบประเมิน
2. แบบสังเกต
3. แบบสัมภำษณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล

ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงกำร
( นำงกอบแก้ว วรรณรัตน์ (
ตำแหน่ง ครู คศ. 3

ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
( นำยวิเชียร บัวกลอย (
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว

โครงการ

พัฒนำสถำนศึกษำให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ
ลักษณะโครงการ
โครงกำรต่อเนื่อง
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งำนบริหำรทั่วไป
ผู้ที่รับผิดชอบ
นำงฉวีวรรณ อินอิว
สนองกลยุทธ์
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ข้อ 4
มาตรฐานการศึกษา
มำตรฐำนที่ 3
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ 2560
...................................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงฟุ่มเฟือยกำลังเป็นที่ให้ควำมสนใจ
ของหลำยฝ่ำย เนื่องจำกผลที่จะตำมมำเกิดกับมนุษย์อย่ำงแน่นอน และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินชีวิต
ในแต่ละวัน จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงมำกที่ผู้เรียนโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ต้องมีควำมตระหนักถึงปัญหำนี้
กำรจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งกำรอนุรักษ์และพัฒนำเป็นหน้ำที่ของทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง
ที่จะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้อย่ำงคุ้มค่ำและต้องพยำยำมรักษำสิ่งแวดล้อมให้ยำวนำน โดยเฉพำะสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ใกล้ตัว
ดังนั้น จึงได้จัดโครงกำรอนุรักษ์และพั ฒนำสิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนภำยในโรงเรียน
เห็นควำมสำคัญของกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ยังให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรปลูกและดูแลรักษำต้นไม้
ภำยในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังกำรรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยควำมสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี สภำพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
2. เพื่อจัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
คณะครู นักเรียนทุกคน ร้อยละ 95 ร่วมกันพัฒนำสถำนศึกษำให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมและ
กำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ
3. ด้านคุณภาพ
1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยควำม
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี สภำพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
2. จัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

วิธีดาเนินการและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม
1.ขั้นเตรียมการ (P)
1.1 ศึกษำนโยบำยของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษำผลกำรดำเนินโครงกำรฯ ในปีที่ผ่ำนมำ
1.3 ศึกษำบริบทและสภำพควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำ
โครงกำร
1.4 จัดทำโครงกำรฯนำเสนอต่อฝ่ำยบริหำร
2.ขั้นดาเนินการ (D)
2.1 ประชุมคณะทำงำนเพื่อชี้แจงโครงกำร และมอบหมำย
ภำระงำน
2.2 ดำเนินงำนตำมโครงกำรโดยมีกิจกรรมที่พัฒนำตำม
วัตถุประสงค์แต่ละข้อดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร
อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยควำม
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี สภำพแวดล้อม
ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ ำหรับผูเ้ รียน
1. กิจกรรม 5 ส
2. กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม อำคำรเรียน/วัสดุ/
ครุภณ
ั ฑ์
3. กิจกรรมวัสดุสำนักงำน/วัสดุกำรศึกษำ
4. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อจัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อสำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
1. กิจกรรมห้องสมุดสู่กำรเรียนรู้
3.ขั้นนิเทศ ติดตามผล (C)
ผู้บริหำรและเจ้ำของโครงกำร นิเทศติดตำมกำรดำเนินงำน
และคอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนิ น กิ จ กรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมภำระงำนที่โครงกำรกำหนด
4.ขั้นสรุปและประเมินผล ( A )
4.1 สรุปประเมินโครงกำร
4.2 จัดทำรำยงำนโครงกำรนำเสนอฝ่ำยบริหำร

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภำคม 2560 - มีนำคม 2561
สถานที่
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว
งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ครูฉวีวรรณ

ตลอดปี

ตลอดปี

500
100,000

ครูสมศรี คณะครู
ผอ.วิเชียร

100,000
114,300

ครูฉวีวรรณ
ผอ.วิเชียร

ครูอนงค์

ตลอดปี

ตลอดปี

ครูฉวีวรรณ

ครูฉวีวรรณ

1. เงินอุดหนุน )รำยหัว(
2. เงินอุดหนุน )ปัจจัยพื้นฐำน(
3. เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน จำก อบต.
4. เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน จำก จำกกองทุน พรบ.
5. เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ
6. เงินรำยได้สถำนศึกษำ
7. อื่น ๆ.......................................................................

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

319,300
-

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

รวมทั้งสิ้น 319,300 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
งบบุคลากร
ที่

รายการ

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน

ค่าตอบ
แทน

ค่า
ใช้สอย

1 กิจกรรม 5 ส
2
3
4
5

งบลงทุน

สา
ที่ดินสิ่ง
ธารณู- ครุภัณฑ์
ปลูกสร้าง
ปโภค

ค่าวัสดุ

รวมเงิน

5,000

5,000

กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม อำคำร
เรียน/วัสดุ/ครุภัณฑ์

100,000

100,000

กิจกรรมวัสดุสำนักงำน/วัสดุกำรศึกษำ

100,000

100,000

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

114,300

114,300

0

0

กิจกรรมห้องสมุดสู่กำรเรียนรู้

รวมเงิน

-

-

-

319,300

-

-

-

319,300

การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 95 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคงสะอำด
และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยควำมสะดวก พอเพียงอยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี
สภำพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ ำหรับผู้เรียน
2. ร้อยละ 95 สถำนศึกษำมีกำรจัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อสำร และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ ด้วยตนเอง และหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

วิธีการวัด
1. กำรประเมิน
2. กำรสังเกต
3. กำรสัมภำษณ์
1. กำรประเมิน
2. กำรสังเกต
3. กำรสัมภำษณ์

เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
1. แบบประเมิน
2. แบบสังเกต
3. แบบสัมภำษณ์
1. แบบประเมิน
2. แบบสังเกต
3. แบบสัมภำษณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว มีสภำพสิ่งแวดล้อมที่สวยงำมและเอื้อประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้
มีเครื่องสำธำรณูปโภคที่สะอำด และถูกต้องตำมหลักอนำมัยของโรงเรียน

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงกำร
) นำงฉวีวรรณ อินอิว (
ตำแหน่ง ครู คศ. 3

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
) นำยวิเชียร บัวกลอย (
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว

โครงการ

พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุก
ภำคส่วน
ลักษณะโครงการ
โครงกำรต่อเนื่อง
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งำนวิชำกำร
ผู้ที่รับผิดชอบ
นำยวิเชียร บัวกลอย และนำงสำวกัญญำณัฐ แป้นน้อย
สนองกลยุทธ์
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ข้อ 5
มาตรฐานการศึกษา
มำตรฐำนที่ 2 และมำตรฐำนที่ 4
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ 2560
....................................... .............................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ ศ. 2542.หมวด มำตรำ 47 6กำหนดไว้ว่ำ ให้มีระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ ประกอบด้วยกำรประกัน
คุณภำพภำยในและระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอกและมำตรำ กำหนดให้สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำร 48
กษำ และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหประกันภำยในสถำนศึนึ่งของกระบวนกำรบริหำร
กำรศึกษำที่ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง จำกเหตุผลดังกล่ำว ผู้บริหำรสถำนศึกษำซึ่งมีบทบำทและเป็นแกน
นำ หรือตัวจักรสำคัญของกำรพัฒนำกำรศึกษำต้องมีภำวะผู้นำ โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือวัฒนธรรมองค์กำร
ด้ำนตัวบุคลำกร ด้ำนภำวะผู้นำ ด้ำนโครงสร้ำง ด้ำนงบประมำณ ด้ำนสมรรถภำพทำงกำยภำพ ด้ำนวัสดุ
อุปกรณ์ ด้ำนสังคมและกำรเมือง โดยในทุกด้ำนต้องเชื่อมต่อกันและต้องมีนโยบำยที่ชัดเจน จึงจะส่งผลต่อ
กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถำนศึกษำ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่ำงชัดเจน
2. เพื่อให้สถำนศึกษำกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
3. เพื่อให้สถำนศึกษำสร้ำงเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
4. เพื่อสถำนศึกษำกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรงำน
เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
ร้อยละ 95 สถำนศึกษำกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
2. ด้านคุณภาพ
2.1 เพื่อให้สถำนศึกษำ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่ำงชัดเจน
2.2 เพื่อให้สถำนศึกษำกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
2.3 เพื่อให้สถำนศึกษำสร้ำงเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
2.4 เพื่อสถำนศึกษำกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรงำน

วิธีดาเนินการและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.ขั้นเตรียมการ (P)
1.1 ศึกษำนโยบำยของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษำผลกำรดำเนินโครงกำรฯ ในปีที่ผ่ำนมำ
1.3 ศึกษำบริบทและสภำพควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำโครงกำร
1.4 จัดทำโครงกำรฯนำเสนอต่อฝ่ำยบริหำร
2.ขั้นดาเนินการ (D)
2.1 ประชุมคณะทำงำนเพื่อชี้แจงโครงกำร และมอบหมำยภำระงำน
2.2 ดำเนินงำนตำมโครงกำรโดยมีกิจกรรมที่พัฒนำตำมวัตถุประสงค์
แต่ละข้อดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อให้สถำนศึกษำ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจอย่ำงชัดเจน
1. กิจกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัตริ ำชกำร
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อให้สถำนศึกษำกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
1. กิจกรรมจัดกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 4 กลุ่มงำน
2. กิจกรรมกำรประชุมครูประจำเดือน
3. กิจกรรมกำรประชุมผู้ปกครอง
4. กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อให้สถำนศึกษำสร้ำงเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ
1. กิจกรรมจัดจ้ำงครูอัตรำจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ครู
2. กิจกรรมกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค )ไฟฟ้ำ,น้ำประปำ,โทรศัพท์,
อินเตอร์เน็ต(
3. กิจกรรมผ้ำป่ำเพื่อกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อสถำนศึกษำกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำร
บริหำรงำน
1. กิจกรรมกำรประเมินผลโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
2. กิจกรรมสำรวจควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรศึกษำ
3. กิจกรรมกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน
3.ขั้นนิเทศ ติดตามผล (C)
ผู้บริหำรและเจ้ำของโครงกำร นิเทศติดตำมกำรดำเนินงำน และคอย
อำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินกิจกรรมของผูเ้ กี่ยวข้องให้เป็นไป
ตำมภำระงำนที่โครงกำรกำหนด
4.ขั้นสรุปและประเมินผล ( A )
4.1 สรุปประเมินโครงกำร
4.2 จัดทำรำยงำนโครงกำรนำเสนอฝ่ำยบริหำร

500

ผอวิเชียร.

500
3,000
1,000

ผอวิเชียร.
ผอวิเชียร.
ครูสุธำรัตน์
ครูสมยศ

60,000
200,000

ผอวิเชียร.
ครูสุธำรัตน์ ครูกัญญำรัตน์

3,000

ครูสมยศ

1,000
500
500

ผอวิเชียร.
ครูสุธำรัตน์ คณะครู
ผอวิเชียร.

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภำคม 2560 - มีนำคม 2561
สถานที่
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว
งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
1. เงินอุดหนุน )รำยหัว(
2. เงินอุดหนุน )ปัจจัยพื้นฐำน(
3. เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน
4. เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ
5. เงินรำยได้สถำนศึกษำ
6. อื่นๆ

จำนวน 267,000 บำท
จำนวน - บำท
จำนวน - บำท
จำนวน - บำท
จำนวน 3,000 บำท
จำนวน - บำท

รวมทั้งสิ้น 270,000 บาท ( สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน )
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่

รายการ

งบดาเนินงาน
งบบุคลากร
ค่าจ้าง ค่าตอบ ค่า
ค่าวัสดุ
ชั่วคราว แทน ใช้สอย

1 กิจกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
2 กิจกรรมจัดกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ

4 กลุ่มงำน
3 กิจกรรมกำรประชุมครูประจำเดือน
4 กิจกรรมกำรประชุมผู้ปกครอง
5 กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
6 กิจกรรมจัดจ้ำงครูอัตรำจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ครู
7 กิจกรรมกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ,
น้ำประปำ,โทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต)
8 กิจกรรมผ้ำป่ำเพื่อกำรศึกษำ
9 กิจกรรมกำรประเมินผลโครงกำรตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร
10 กิจกรรมสำรวจควำมพึงพอใจในกำรจัด
กำรศึกษำ
11 กิจกรรมกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน
รวมเงิน

-

-

-

งบลงทุน

สาธารณูที่ดินสิ่ง
ครุภัณฑ์
ปโภค
ปลูกสร้าง

รวมเงิน

500

500

500
0
3,000
1,000
60,000

500
0
3,000
1,000
60,000

200,000

200,000

3,000

3,000

1,000

1,000

500
500

500
500

270,000

-

-

131,265.
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การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 95 สถำนศึกษำ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจอย่ำงชัดเจน
2. ร้อยละ 95 สถำนศึกษำกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำเน้น
กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
3. ร้อยละ 95 สถำนศึกษำสร้ำงเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ
4. ร้อยละ 95 สถำนศึกษำกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำร
บริหำรงำน

วิธีการวัด
1. กำรประเมิน
2. กำรสังเกต
3. กำรสัมภำษณ์
1. กำรประเมิน
2. กำรสังเกต
3. กำรสัมภำษณ์
1. กำรประเมิน
2. กำรสังเกต
3. กำรสัมภำษณ์
1. กำรประเมิน
2. กำรสังเกต
3. กำรสัมภำษณ์

เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
1. แบบประเมิน
2. แบบสังเกต
3. แบบสัมภำษณ์
1. แบบประเมิน
2. แบบสังเกต
3. แบบสัมภำษณ์
1. แบบประเมิน
2. แบบสังเกต
3. แบบสัมภำษณ์
1. แบบประเมิน
2. แบบสังเกต
3. แบบสัมภำษณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถำนศึกษำโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้นำและควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน ใช้หลักกำร
บริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลกำรประเมินหรือผลกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร
สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้ในแผนกำรปฏิบัติกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมกับกำรกระจำยอำนำจ ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจในผลกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำตลอดจนให้คำแนะนำ คำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำเต็มศักยภำพและ
เต็มเวลำ

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงกำร
)นำงสำวกัญญำณัฐ แป้นน้อย(
ตำแหน่ง ครู คศ. 2

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
( นำยวิเชียร บัวกลอย (
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว

โครงการ

พัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่กำหนดใน
กฎกระทรวง
ลักษณะโครงการ
โครงกำรใหม่
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งำนวิชำกำร
ผู้ที่รับผิดชอบ
1.นำงสุธำรัตน์ ศรีสอนป้อง
2. นำงสำวพัชรดำ นำคสุกเอี่ยม
3.นำยสมยศ โตท่ำโรง
4. นำงสำวอนงค์ ถิ่นวงศ์แย
สนองกลยุทธ์
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว ข้อ 5
มาตรฐานการศึกษา มำตรฐำนที่ 4
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ 2560
...................................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
ผลกำรประเมิน สมศ. ในรอบสองได้เสนอแนะแนวทำงให้สถำนศึกษำควรมีควำมตระหนัก ในกำร
พัฒนำทุก ๆ ด้ำน คือ ด้ำนบริหำร ครูและนักเรียนโดยกำรจัดทำ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงำนประจำปี และ
ปฏิทินปฏิบัติงำนประจำปี ควรมีกำรนิเทศติดตำมประเมินผลกำรทำงำนทุกด้ำน ทุกฝ่ำย ให้เป็นรูปธรรม
ชัดเจน รวมทั้งมีกำรนิเทศติดตำมผล ด้ำนกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรม
ควรจัดแผนงำนด้ำนกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ชุมชนที่ชัดเจน มีระเบียบรองรับ มีกำรประเมินระบบ และกลไก
กำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์มีกำรนำผลกำรประเมินมำใช้ปรับปรุงระบบและกลไก เพื่อควำมร่วมมือกับชุมชนใน
กำรพัฒนำกำรศึกษำ สถำนศึกษำควรมีกำรจัดกิจกรรมกำรบริหำร กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำผู้เรียนด้ำนควำมคิด ด้ำนกำรใฝ่เรียนใฝ่รู้ในทุกๆสำระวิชำ ควรมีกิจกรรมกำรบริหำร
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บูรณำกำรเชื่อมโยงควำมรู้และทักษะต่ำง ๆ และ
แนวคิดของสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนกับควำมจริงของชีวิต รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติใน
สังคมร่วมกับผู้อื่น ซึ่งกำหนดให้สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดให้มีกำรประกันคุณภำพภำยในตำมหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน โดยกำรส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลของหน่วยงำน
ต้นสังกัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2. เพื่อจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
3. เพื่อจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
4. เพื่อให้สถำนศึกษำมีกำรติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
5. เพื่อนำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง
6. เพื่อจัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน

เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
คณะครู นักเรียนทุกคน ร้อยละ 85 ร่วมกันพัฒนำสถำนศึกษำให้มีกำรจัดกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
2. ด้านคุณภาพ
1. มีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2. มีกำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
3. มีระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
4. สถำนศึกษำมีกำรติดตำมตรวจสอบ และแระเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
5. นำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง
6. สถำนศึกษำจัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน
วิธีดาเนินการและปฏิทินดาเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

500

ผอ.และหัวหน้ำ 4 ฝ่ำย

500

ผอ.และหัวหน้ำ 4 ฝ่ำย

500

ครูพัชรดำ

1.ขั้นเตรียมการ (P)
1.1 ศึกษำนโยบำยของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำวในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษำผลกำรดำเนินโครงกำรฯ ในปีที่ผ่ำนมำ
1.3 ศึกษำบริบทและสภำพควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำโครงกำร
1.4 จัดทำโครงกำรฯนำเสนอต่อฝ่ำยบริหำร
2.ขั้นดาเนินการ (D)
2.1 ประชุมคณะทำงำนเพื่อชี้แจงโครงกำร และมอบหมำยภำระงำน
2.2 ดำเนินงำนตำมโครงกำรโดยมีกิจกรรมที่พัฒนำตำมวัตถุประสงค์
แต่ละข้อดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
1. กิจกรรมจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
1. กิจกรรมกำรทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้
สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
1. กิจกรรมกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำสถำนศึกษำ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

กิจกรรม
วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อให้สถำนศึกษำมีกำรติดตำม
ตรวจสอบ และเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ
1. กิจกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อนำผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
และภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง
1. กิจกรรมนำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและ
ภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์ที่ 6 เพื่อจัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็น
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน
1. กิจกรรมรำยงำนคุณภำพประจำปี ) SAR (

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

500

ผอ.และหัวหน้ำ 4 ฝ่ำย

ผอ.และหัวหน้ำ 4 ฝ่ำย

ครูพัชรดำ ครูกรรณภัทร

3.ขั้นนิเทศ ติดตามผล (C)
ผู้บริหำรและเจ้ำของโครงกำร นิเทศติดตำมกำรดำเนินงำน
และคอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนิ น กิ จ กรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมภำระงำนที่โครงกำรกำหนด
4.ขั้นสรุปและประเมินผล ( A )
4.1 สรุปประเมินโครงกำร
4.2 จัดทำรำยงำนโครงกำรนำเสนอฝ่ำยบริหำร

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภำคม 2560 - มีนำคม 2561
สถานที่
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว
งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
1. เงินอุดหนุน)รำยหัว( ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. เงินอุดหนุน)ปัจจัยพื้นฐำน( ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3. เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน จำก อบต.
4. เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน จำก จำกกองทุน พรบ.
5. เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ
6. เงินรำยได้สถำนศึกษำ
7. อื่น ๆ.......................................................................
รวมทั้งสิ้น

2,000

บาท (สองพันบาทถ้วน)

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

2,000
-

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายโครงการ
งบดาเนินงาน

งบบุคลากร
ที่

รายการ

ค่าจ้าง ค่าตอบ
ชั่วคราว แทน

ค่า
ใช้สอย

1 กิจกรรมจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำของ
2

3
4
5
6

โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว
กิจกรรมกำรทำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ
กิจกรรมกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อ
กำรพัฒนำสถำนศึกษำ
กิจกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ
กิจกรรมนำผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
และภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ

ค่าวัสดุ

สาธารณูปโภค

งบลงทุน
ที่ดินสิ่ง
ครุภัณฑ์
ปลูกสร้าง

รวมเงิน

500

500

500

500

500

500

500

500
0

กิจกรรมรำยงำนคุณภำพประจำปี ( SAR )
รวมเงิน

0
-

-

-

2,000

-

-

-

40,000

การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
1. ร้อยละ 85 สถำนศึกษำมีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ 1. กำรประเมิน
2. กำรสัมภำษณ์
2 ร้อยละ 85 สถำนศึกษำมีกำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำร 1. กำรประเมิน
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำคุณภำพตำม
2. กำรสัมภำษณ์
มำตรฐำนกำรศึกษำ
3 ร้อยละ 85 สถำนศึกษำมีระบบข้อมูลสำรสนเทศและ
1. กำรประเมิน
ใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ
2. กำรสัมภำษณ์

เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
1. แบบประเมิน
2. แบบสัมภำษณ์
1. แบบประเมิน
2. แบบสัมภำษณ์

4. ร้อยละ 85 สถำนศึกษำมีกำรติดตำมตรวจสอบ และประเมิน 1. กำรประเมิน
คุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2. กำรสัมภำษณ์

1. แบบประเมิน
2. แบบสัมภำษณ์

5. ร้อยละ 85 สถำนศึกษำมีกำรนำผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง
6. ร้อยละ 85 สถำนศึกษำจัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็น
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน

1. กำรประเมิน
2. กำรสัมภำษณ์

1. แบบประเมิน
2. แบบสัมภำษณ์

1. กำรประเมิน
2. กำรสัมภำษณ์

1. แบบประเมิน
2. แบบสัมภำษณ์
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว มีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มีจัดทำ และดำเนินกำร
ตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำ มีข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบครอบคลุมและ
ทันต่อกำรใช้งำน มีระบบกำรประกันภำยในที่ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรติดตำมตรวจสอบ และประเมิน
คุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มีกำรนำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก
ไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง มีจัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงกำร
)นำงสุธำรัตน์ ศรีสอนป้อง(
ตำแหน่ง ครู คศ. 3

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
)นำยสมยศ โตท่ำโรง(
ตำแหน่ง ครู คศ. 3

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงกำร
)นำงสำวพัชรดำ นำคสุกเอี่ยม(
ตำแหน่ง ครู คศ. 3

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
)นำงสำวอนงค์ ถิ่นวงศ์แย(
ตำแหน่ง ครู คศ. 3

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
) นำยวิเชียร บัวกลอย (
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้ำว

